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Szanowni Czytelnicy!
Bieżący numer „Podlaskiego Przeglądu Społecznego” poświęcony jest
zagadnieniu asystentury rodzinnej. Asystent rodziny – kim jest: nowy zawód
i przyjaciel rodziny; jakie pełni role, jakie zadania realizuje? Na łamach naszego
kwartalnika znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania w artykułach dr
hab. Izabeli Krasiejko, dr Elżbiety Bieleckiej, naszych doradców Pani Anny
Tomulewicz i Pani Małgorzaty Lawda oraz Pani Agnieszki Sobolewskiej.
Ponadto przedstawimy Państwu działania zrealizowane w ramach projektu
systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
w III kwartale 2014 roku oraz jakie formy wsparcia planujemy jeszcze
zorganizować w tym roku. W ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” zorganizowaliśmy 5 szkoleń
dwudniowych, 2 szkolenia trzydniowe oraz 13 zjazdów w ramach 5 kursów specjalistycznych - łącznie
422 godziny dydaktyczne. Odbyły się również cztery wizyty studyjne: czterodniowe do województwa
pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego oraz pięciodniowa do zachodniopomorskiego. Więcej
informacji dotyczących projektu przekazujemy w kwartalniku.
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem „Podlaskiego Przeglądu Społecznego” i życzę miłej
lektury.
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku

Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
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„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz
specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej”
Elżbieta Rajewska-Nikonowicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
W okresie od lipca do września 2014 roku
zorganizowaliśmy 5 szkoleń dwudniowych,
2 szkolenia trzydniowe oraz 13 zjazdów w ramach 5 kursów specjalistycznych.
Działania prowadzone były przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów. Szkolenia i kursy organizowane były w Hotelu 3Trio
Termin działania

przy ul. Hurtowej 3 w Białymstoku i Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
(„Pracownik Socjalny I stopnia”).
W ramach zadania Szkolenia kadr jednostek
pomocy i integracji społecznej zorganizowaliśmy:

Temat działania

Trener / prelegent

Szkolenia 2-dniowe
01-02.07.2014

Szkolenie: "Praca z dzieckiem i osobą agresywną"

EDU WAY Izabela Mikołajewska

24-25.07.2014

Szkolenie: "Stres, wypalenie zawodowe i asertywność"

Firma „Bliżej” Mariola Król

28-29.08.2014

Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność "

Firma „Bliżej” Mariola Król

10-11.09.2014

Szkolenie: "Socjoterapia"

Agnieszka Jackowska-Mazur

25-26.09.2014

Szkolenie: „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność "

Firma „Bliżej” Mariola Król

21-23.07.2014

Szkolenie: "Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją"

Firma „Bliżej” Mariola Król

22-24.09.2014

Szkolenie: „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją "

Firma „Bliżej” Mariola Król

05-06.07.2014

Kurs specjalistyczny: „Pracownik
socjalny I stopnia”

Kadra dydaktyczna WSFiZ w Białymstoku

07-09.07.2014

Kurs specjalistyczny: „Asystent
rodziny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Agnieszka Nowak

10-11.07.2014

Kurs specjalistyczny: „Dialog motywacyjny”

Akademia Motywacji i Zmian Jadwiga
Jaraczewska, Beata Kita

28-30.07.2014

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II
stopnia”

Centrum Rozwiązań TSR Artur Lewiński

20-22.08.2014

Kurs specjalistyczny: „Asystent
rodziny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Agnieszka Nowak

Szkolenia 3-dniowe

Kursy specjalistyczne
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25-27.08.2014

Kurs specjalistyczny: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II
stopnia”

Centrum Rozwiązań TSR Jacek Szczepkowski

28-29.08.2014

Kurs specjalistyczny: „Dialog motywacyjny”

Akademia Motywacji i Zmian Jadwiga
Jaraczewska, Anna Derwich, Beata Kita

08-09.09.2014

Kurs specjalistyczny: „Dialog motywacyjny”

Akademia Motywacji i Zmian Jadwiga
Jaraczewska, Anna Bui Ngoc, Beata
Kita

09-11.09.2014

Kurs specjalistyczny: „Asystent
rodziny”

Ośrodek Terapii Psychodynamicznej
Magdalena Piotrowska

11-12.09.2014

Kurs specjalistyczny: „Praca z osobą
stosującą przemoc w rodzinie"

Gabinet Psychologiczny „Katharsis”
Roman Szmyd

13-14.09.2014

Kurs specjalistyczny: „Pracownik
socjalny I stopnia"

Kadra dydaktyczna WSFiZ w Białymstoku

15-17.09.2014

Kurs specjalistyczny:„Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
II stopnia”

Centrum Rozwiązań TSR Artur
Lewiński

27-28.09.2014

Kurs specjalistyczny:„Pracownik
socjalny I stopnia"

Kadra dydaktyczna WSFiZ w Białymstoku

Szkolenia „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”
Zostały przeprowadzone trzy edycje szkolenia
„Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”:
24-25 lipca, 28-29 sierpnia oraz 25-26 września
2014 r. Trenerem była Pani Mariola Król z Firmy
„Bliżej”. Głównym celem dwudniowego szkolenia była analiza indywidualnej i organizacyjnej
kondycji antystresowej, a w konsekwencji –
eliminacja stresorów, wykształcenie umiejętności diagnozy, profilaktyki i radzenia sobie
w sytuacjach stresowych, nabycie umiejętności poznawania syndromu wypalenia zawodowego i sposobów radzenia sobie z nim.
Szkolenia „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”
W dniach 21-23 lipca i 22-24 września 2014 r.
odbyły się dwie edycje szkolenia „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”.
Trenerem była również Pani Mariola Król z Firmy „Bliżej”. Celem trzydniowego szkolenia było
pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie
prowadzenia negocjacji i rozpoznawania mechanizmów manipulacji. Szkolenia obejmowały również ćwiczenia praktyczne.
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Na zakończenie szkoleń każdy uczestnik
otrzymał zaświadczenie, potwierdzające
udział w szkoleniu, zawierające informację
o jego tematyce oraz wymiarze godzin.
Kurs specjalistyczny „Pracownik socjalny
I stopnia”
Kurs specjalistyczny „Pracownik socjalny
I stopnia” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Program zajęć obejmuje łącznie 190 godzin
dydaktycznych zajęć teoretycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów.
Kurs jest przeznaczony dla osób które:
- posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej lub art. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320),
lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji
w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394);
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Szkolenie „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”

- posiadają co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego.
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia
roli zawodowej pracownika socjalnego I stopnia.
Trenerami/wykładowcami kursu jest kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem
nadającym uprawnienia I stopnia specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny.
Kurs specjalistyczny „Dialog motywacyjny”
Dialog motywujący (DM) to nowatorska metoda pracy z klientem. Oparta jest na podejściu
humanistycznym, terapii systemowej, terapii
poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Polega na takim
oddziaływaniu, które ma wzmocnić w kliencie
jego efektywne zaangażowanie i wprowadzanie istotnych zmian w życiu. Program kursu

Kurs specjalistyczny „Dialog motywacyjny”
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specjalistycznego „Dialog motywacyjny” obejmuje łącznie 230 godz. edukacyjnych, w tym
150 godz. dydaktycznych i 80 godz. zajęć superwizyjnych. Trenerami kursu są Terapeutki
Motywujące PTTM Panie: Iga Jaraczewska, Beata Kita, Anna Derwich, Anna Bui Ngoc oraz Magdalena Połeć.
Kurs składa się z dziesięciu zjazdów, każdy po
15 godzin dydaktycznych. Dodatkowo od 11
czerwca do 12 grudnia 2014 roku podczas zjazdów odbywają się zajęcia superwizyjne (łącznie
80 godzin dydaktycznych).
Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego, zawierające informacje o tematyce
kursu oraz wymiarze godzin.
Kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana
na rozwiązaniach II stopnia”
28 lipca 2014 r. rozpoczął się kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II

stopnia”. Jest to zaawansowany kurs adresowany do osób, które ukończyły kurs podstawowy
z zakresu TSR. Realizowany będzie w układzie
5 spotkań 3-dniowych, każde po 30 godzin
dydaktycznych. Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Celem kursu
jest pogłębienie umiejętności posługiwania się
w praktyce narzędziami oraz metodami charakterystycznymi dla TSR: rozwój umiejętności prowadzenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w oparciu o założenia i techniki poznane
podczas kursu podstawowego, poszerzenie
wiedzy na temat samej metody TSR i możliwości jej aplikacji do praktyki, poznanie nowych
narzędzi wykorzystywanych w TSR, poznanie
specyfiki pracy metodą TSR z określonymi kategoriami problemów i klientami ich doświadczającymi. Trenerami kursu są Pan Artur Lewiński
oraz Pan Jacek Szczepkowski z Centrum Rozwiązań TSR.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w kursie, zawierający informację o jego tematyce oraz wymiarze
godzin.

W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń
zorganizowaliśmy dwie wizyty studyjne: do
województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Wizyta studyjna „Organizowanie społeczności
lokalnej. PAL, CAL” – województwo zachodniopomorskie
Odbyła się w dniach 18-22.08.2014 r. Celem było
poznanie dobrych praktyk w zakresie organizowania społeczności lokalnej. PAL, CAL. W trakcie
wizyty odwiedzono Ośrodki Pomocy Społecznej
w Goleniowie, Policach i Gryfinie oraz Stowarzyszenie „Nasze Warszewo”. Wszystkie placówki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy
wizyty zapoznali się z działaniami środowiskowymi podejmowanymi przez OPS w Goleniowie
m.in. w ramach partnerstwa lokalnego „Cm2”,
działaniami pracowników socjalnych Zespołu ds.
Organizowania Społeczności Lokalnej OPS w Policach. W Gryfinie wysłuchali prezentacji nt. działań
środowiskowych podejmowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz obejrzeli spektakl teatru,
w którym aktorami byli uczestnicy projektu syste-

Kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”
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mowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”. Spektakl był wynikiem
ciężkiej pracy uczestników w ramach warsztatów
arteterapeutycznych. Odwiedzono także Centrum Aktywności Lokalnej – Stowarzyszenie „Nasze Warszewo”. Stowarzyszenie ma duży udział
w organizowaniu akcji charytatywnych. Najbardziej znaną imprezą jest Festyn Antoniański. Inne

Wizyta studyjna „Organizowanie społeczności lokalnej. PAL, CAL” –
województwo zachodniopomorskie

to m.in. Festiwal Ciast, Turniej Badmintona oraz
Targi Pyszności.
Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk
w zakresie wspierania osób starszych i niepełnosprawnych” – województwo wielkopolskie
Z uwagi na duże zainteresowanie zagadnieniem
w dniach 23-26.09.2014 r. została powtórzona wizyta studyjna z roku 2013. Miejsca, które odwiedzono to: Stowarzyszenie „Na Tak” w Poznaniu, DPS
w Lisówkach, DPS w Łężeczkach, OPS w Pniewach.

Wizyta studyjna „Organizowanie społeczności lokalnej. PAL, CAL” –
województwo zachodniopomorskie

Podlaski Przegląd Społeczny

W ramach zadania Aktywizacja społeczno-ekonomiczna zorganizowaliśmy 2 wizyty studyjne: do
województwa pomorskiego i małopolskiego.

7

Odbyła się w dniach 22-25 lipca 2014 r. Celem wizyty było zaprezentowanie systemu aktywizacji
społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną na przykładzie działalności
Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych
oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku,
Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych. Ponadto
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni przedstawiono realizację projektu - Gdyńskie
partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ośrodek wypracował tzw. Gdyński standard aktywizacji zawodowo-społecznej w Warsztatach
Terapii Zajęciowej. Dokument określa organizację i zasady funkcjonowania WTZ w Gdyni, tym
samym ujednolica proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kolejnymi odwiedzanymi miej-
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Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk
w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej
na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”

scami były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gdyni:
pierwszy prowadzony przez Fundację na rzecz
osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA, drugi działający przy Stowarzyszeniu
Osób z Wadą Słuchu „Cisza”. Następnie uczestnicy
wizyty zapoznali się z działalnością dwóch spółdzielni socjalnych: w Sopocie o nazwie „Kooperacja” i w Gdańsku prowadzącą działalność związaną z muzyką OVERHEAD.
Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk
w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej
na przykładzie województwa małopolskiego”

Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”

Podlaski Przegląd Społeczny

W dniach 09-12 września 2014 roku odbyła się
wizyta studyjna do województwa małopolskiego. Celem wizyty było zaprezentowanie dobrych
praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Wizyta rozpoczęła się prezentacją działalności Spółdzielni Socjalnej „Atlas” w Krakowie.
Następnie uczestnicy wizyty udali się na spotkanie moderowane z przedstawicielem Spółdzielni
Socjalnej Piąty Element. Spółdzielnia zajmuje się
projektowaniem i tworzeniem witryn internetowych (flash, html5), które stanowią nowoczesną
platformę do promocji instytucji lub firm w sie-
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ci, sklepów internetowych, od podstawowych
narzędzi do prowadzenia własnego sklepu internetowego - do złożonych systemów sprzedażowych, abonamentowych stron „www”, które
stanowią tańszą alternatywę dla małych przedsiębiorstw pozwalającą zaistnieć im w sieci. Następnie uczestnicy odwiedzili Spółdzielnię Socjalną
Prana i ekologiczny bar “SPÓŁDZIELNIA”. Kolejnym punktem wizyty była prezentacja działalności Spółdzielni Socjalnej „Przystań” w Raciechowicach. Spółdzielnia powstała z inicjatywy Gminy
Raciechowice oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kwapince. Głównym obszarem działalności jest:
dożywianie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie
porządku w obiektach szkolnych w gminie. Na zakończenie udano się na spotkanie moderowane
w Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił”
w Rabce-Zdroju. Podstawowe obszary działalności Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił” to: działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; działalność
związana z obsługą obiektów sportowych; roboty
remontowo – budowlane; usługi porządkowe.

Termin działania

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie podziękować wszystkim odwiedzanym instytucjom za zaangażowanie i pomoc w realizacji wizyt
studyjnych.
W ramach promocji projektu wydaliśmy materiały promocyjne – teczki, długopisy i notatniki,
które rozdajemy uczestnikom działań wraz z materiałami szkoleniowymi. Promocję projektu prowadzimy na bieżąco. Na podstronie internetowej
projektu www.projekt.rops-bialystok.pl zamieszczamy informacje dotyczące planowanych działań, relacje z działań, zdjęcia, wysyłamy informacje o projekcie do instytucji. Projekt oznaczamy
zgodnie z Wytycznymi MRR.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu www.projekt.rops-bialystok.pl,
na której zamieszczamy szczegółowe informacje
o działaniach realizowanych w ramach projektu.
Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa
zgłoszenia!

Rodzaj działania

Temat działania

29.09-01.10.2014

kurs

"Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia"

01-03.10.2014

kurs

"Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia"

06.10.2014

szkolenie

"Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej"

06-07.10.2014

kurs

"Praca z osobą stosującą przemoc w
rodzinie"

06-07.10.2014

kurs

"Dialog motywacyjny"

07-09.10.2014

kurs

"Asystent rodziny"

11-12.10.2014

kurs

"Pracownik socjalny I stopnia"

14-16.10.2014

szkolenie

"Arteterapia"

14-17.10.2014

wizyta studyjna

Aktywizacja zawodowa i społeczna podkarpackie

21-24.10.2014

wizyta studyjna

"Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej" - pomorskie
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23-24.10.2014

kurs

"Dialog motywacyjny"

25-26.10.2014

kurs

"Pracownik socjalny I stopnia"

27-29.10.2014

kurs

"Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia"

27-29.10.2014

kurs

"Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia"

03.11.2014

szkolenie

"Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej"

05-07.11.2014

kurs

"Praca z osobą stosującą przemoc w
rodzinie"

05-07.11.2014

szkolenie

"Standardy pracy socjalnej z osobami
bezdomnymi"

12-13.11.2014

szkolenie

"Seksualność osób niepełnosprawnych"

13-14.11.2014

kurs

"Dialog motywacyjny"

15-16.11.2014

kurs

"Pracownik socjalny I stopnia"

17.11.2014

szkolenie

"Zawieranie kontraktów socjalnych i
wywiad środowiskowy"

18-21.11.2014

wizyta studyjna

Realizacja projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych, w tym UE lubuskie

24.11.2014

seminarium

Seminarium Dobre Praktyki

25-26.11.2014

kurs

"Dialog motywacyjny"

26-28.11.2014

szkolenie

"Standardy pracy socjalnej z osobami
bezdomnymi"

29-30.11.2014

kurs

"Pracownik socjalny I stopnia"

01-02.12.2014

szkolenie

„Analiza przypadku bezrobotnego
klienta pomocy społecznej”

05.12.2014

seminarium

Seminarium Ekonomia Społeczna

11-12.12.2014

kurs

"Dialog motywacyjny"

13-14.12.2014

kurs

"Pracownik socjalny I stopnia"

15-17.12.2014

kurs

"Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia"

Podlaski Przegląd Społeczny

PROJEKT SYSTEMOWY ROPS

9

ASYSTENTURA RODZINNA

10

Asystentura rodzinna – Gdzie jesteśmy?
Jakie mamy potrzeby, oczekiwania, rekomendacje
Anna Tomulewicz, Małgorzata Lawda
Doradcy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Trzeci rok wdrażania asystentury rodzinnej skłania do refleksji nad tą usługą dla rodzin, analizą danych o zespołach, ilości asystentów w instytucjach, w rodzinach, ich
efektywności oraz wykorzystywanymi narzędziami w pracy.

turę, wprowadzenie w środowisko przez
pracownika socjalnego, budowanie diagnoz i planów z rodzinami i we współpracy
ze służbami, etapy pracy czy formy sprawozdań półrocznych, superwizje, a właściwie ich niedostępność)

Powołanie asystenta rodziny w 2012 roku
było zadaniem fakultatywnym dla gmin. Natomiast, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 1 stycznia
2015 r. zatrudnienie asystenta rodziny będzie
dla gmin obligatoryjne.

Asystent rodziny jest jednak znaczącym
elementem systemu wspierania rodziny w środowisku. Przede wszystkim jego elastyczny,
nienormowany czas pracy dostosowuje się
do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.
Również forma jego zatrudnienia zakładająca znaczną mobilność i dyspozycyjność oraz
zasadę indywidualnej odpowiedzialności za
wyniki pracy z konkretną rodziną przyczyniają się do wzrostu efektywności wykonywanych przez asystenta rodziny zadań. Jego
zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin
wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi
dysfunkcjami.

Jeden i drugi argument skłania do przyjrzenia się temu gdzie jesteśmy, jakie mamy
potrzeby i rekomendacje na przyszłość.
Wzbogacenie form wsparcia rodziny
z wieloma problemami asystą rodzinną okazało się dobrym rozwiązaniem, które aprobują wszystkie służby.
Samo wdrożenie asysty rodzinnej w gminach sprawiło sporo problemów natury:
a. logistycznej (miejsce, biurko, dokumentacja, zapisy w regulaminach ops, zlecenia
sądowe),
b. finansowej (współfinansowanie przez
MPiPS jest półroczne, nie wszystkie budżety gminne są „gotowe”, aby je zwiększać o asystentów),
c. kadrowej (kwalifikacje i uznaniowość wykształcenia, zadaniowy czas pracy, wyjazdy na szkolenia bez delegacji, nienormowane godziny, brak świadczeń na bilety
miejskie czy telefony; podległości i sposoby rozliczania świadczonych usług itp.),
d. merytorycznej (forma zgody na asysten-
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Asysta rodzinna wniosła nową jakość do
pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Oceniana jest
jako przydatna i efektywna, mimo że na określenie efektów jej wdrożenia jest jeszcze zbyt
wcześnie. Wciąż wymaga usprawnień, uszczegółowienia zasad funkcjonowania, form
współpracy z rodziną, celów asysty i sposobów ich osiągania. Budowane w niektórych
miastach i gminach lokalne standardy świadczenia asysty rodzinnej, dyskusje o profesjonalizacji czy o etyce zawodowej w dużej
mierze są odpowiedzią na zapotrzebowania
w tym zakresie.

W celu analizy stanu asystentury rodzinnej poddano przeglądowi :

STAN ASYSTENTURY RODZINNEJ W POLSCE I W WOJEÓWDZTWIE PODLASKIM

• Sprawozdania półroczne wypełniane przez
instytucje realizujące asystenturę do MPiPS
w latach 2012-2013, na postawie których
opracowano informację Rady Ministrów o realizacji w roku 2012, 2013 Ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• Dane z ogłaszanych konkursów MPiPS dotyczących asystentury rodzinnej;
• Dane z Raportu ROPS Białystok – Diagnoza systemu pieczy zastępczej, Białystok 2013;
• Dane z Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018;
• Dane z wojewódzkiej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej opracowane przez OIS ROPS
Białystok z 2013 roku.

Z danych sprawozdawczych zbieranych
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że (na dzień 31 grudnia 2012 r.,
tj. na koniec pierwszego roku działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej) na terenie Polski zatrudnionych
było 2 105 asystentów rodziny, w tym jedynie
32 w województwie podlaskim. Nasze województwo znajdowało się i znajduje na ostatnim miejscu liczby asystentów rodzinnych.
Rozkład zatrudnienia asystentów rodziny
na terenie Polski przedstawia poniższa mapa:

Liczba asystentów rodziny według województw w roku 2012

Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)
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Tabela: Zatrudnienie asystentów w Polsce na koniec 2012 i 2013 roku

Województwo

Dolnośląskie

Liczba asystentów w województwie
w 2012

Liczba asystentów w województwie
w 2013

Procent gmin
w województwie, w których
zatrudniono
asystenta rodziny w 2012

Procent
gmin w województwie,
w których
zatrudniono
asystenta rodziny w 2013

171

194

51

59

Kujawsko-Pomor137
skie

203

47

69

Lubelskie

112

203

26

62

Lubuskie

86

122

60

89

Łódzkie

96

160

29

59

Małopolskie

145

226

47

79

Mazowieckie

226

360

33

62

Opolskie

33

56

37

56

Podkarpackie

122

157

46

64

Podlaskie

32

73

13

34

Pomorskie

126

198

64

91

Śląskie

194

254

45

64

Świętokrzyskie

85

123

51

80

Warmińsko-Mazur190
skie

200

68

63

Wielkopolskie

194

289

54

75

Zachodniopomor156
skie

198

73

93

Polska

3012

45

69

2105

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo- finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej 2012, 2013

Najwięcej asystentów rodziny zatrudniono w gminach województw o relatywnie
największej liczbie ludności, tj. w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, pomorskim, natomiast najmniej w opolskim, lubuskim, świętokrzyskim.
Podmioty działające na zlecenie gminy
zatrudniły jedynie 47 asystentów (co stanowi 2,2% ogółu zatrudnionych asysten-
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tów rodziny). Było tak zarówno w 2012, jak
i 2013 roku.
Kolejne lata przyniosły wzrost zatrudnienia
zarówno w Polsce, w 2013 r. zatrudnionych było
ogółem 3 012 asystentów rodziny, tj. o 43%
więcej niż w 2012 r. (2 105 asystentów), jak też
w województwie podlaskim. Szacunkowe dane
za rok 2014 pokazują liczbę 4 500 pracujących,
w tym 106 na terenie województwa podlaskiego.

Wg stanu na ostatni dzień roku 2013
przeciętnie jeden asystent rodziny miał pod
opieką ponad 9 rodzin, co stanowi wzrost
o ponad 8% w stosunku do stanu na koniec
2012 r. (niewiele ponad 8 rodzin). Świadczy
to o znacznym zapotrzebowaniu na usługi
asystenta rodziny, którego nie jest w stanie
zaspokoić nawet duży w 2013 roku wzrost
liczby asystentów rodziny.

LICZBA RODZIN W ASYSTENTURZE I JEJ
EFEKTY
Ogółem z usług asystentów rodziny skorzystało w 2012 roku 18 947 rodzin, w tym
693 rodziny zobowiązane do współpracy
z asystentem przez sąd.
Spośród 18 947 rodzin, z którymi asystenci
rodziny prowadzili pracę w 2012, dla 5 491 rodzin (co stanowi 29%) współpraca ta zakończyła się w 2012 r., w tym w połowie przypadków nastąpiło to w związku z osiągnięciem
założonych celów. Dane te prezentuje poniższy wykres.

Spośród 31 506 rodzin, z którymi asystenci rodziny prowadzili pracę w 2013 r., dla
9 855 rodzin (co stanowi 31% i jest o 2 pkt.
procentowe więcej niż w 2012 r.) współpraca ta zakończyła się w 2013 r., w tym w 4 310
przypadkach nastąpiło to w związku z osiągnięciem założonych celów.
Osiągnięciem celów zakończyła się praca
w ponad 46% rodzin, z którymi zakończono
pracę w 2013 roku1.

Obok rozwoju asystentury i systemu
wsparcia rodziny pojawiły się również pytania i odpowiedzi o najtrudniejsze elementy
w wykonywaniu zawodu: duża ilości zadań
do wykonania, konieczność bycia dyspozycyjnym, a przez to trudność pogodzenia życia
prywatnego i zawodowego. Zadaniowy czas
pracy przy dużym zaangażowaniu w pełnione obowiązki rodzi czasem wśród asystentów
poczucie, że pracują niemal 24 godziny na
dobę. Wielu z nich kontaktuje się z rodzinami
telefonicznie poza pracą, a nawet w razie potrzeby, w ciągu nocy, interweniują, gdy w rodzinie dzieje się coś niepożądanego. Wskazywano również na trudności wynikające
z pracy z rodzinami, które nie chcą przyznać
się do swoich problemów i unikają współpracy (asystent jest wtedy widziany nie jako
wsparcie, ale kontrola).
Bardzo ważnym wątkiem jest fakt, iż nie
zawsze praca asystenta z rodziną kończy się
widocznym sukcesem. Wynika to przede
wszystkim ze specyfiki pracy z rodziną dysfunkcjonalną. Są to rodziny, których problemy mają charakter permanentny (uzależnienia, niepełnosprawność) i nie można założyć,
że praca asystenta doprowadzi do całkowitego rozwiązania wszystkich problemów w rodzinie. Asystent nie jest w stanie przewidzieć,
jak potoczą się dalsze losy rodziny i czy członkowie rodziny będą w stanie samodzielnie radzić sobie ze swoimi problemami. Odniesiony sukces w pracy z rodziną może mieć więc
charakter nietrwały, niezależnie od wysiłku
włożonego przez asystenta we współpracę.
Monitoring rodzin wychodzących z asystentury daje zarówno rodzinom, jak i asystentom
poczucie wydłużenia kontaktu i możliwości
obserwowania jak sobie radzi rodzina bez intensywnego wsparcia ze strony asystenta .
Proces dochodzenia do decyzji zakończenia współpracy z rodziną ma charakter
w dużej mierze uznaniowy, choć czasami
grupowy (przedyskutowany w ramach interdyscyplinarnego zespołu specjalistów
oraz uzgodniony z rodziną). Przyjęty spo-

Sprawozdanie rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012, 2013, Rada
Ministrów, Warszawa
1
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sób pracy wiąże się z bardzo dużym stopniem indywidualizacji – każda rodzina jest
analizowana pod kątem osiągniętych rezultatów oddzielnie i nie są stosowane narzędzia
„obiektywizujące” tę decyzję (np. skala).
Jak widać praca asystenta wiąże się z bardzo dużymi wymaganiami, koniecznością posiadania wszechstronnej wiedzy i doświadczenia. Jest to zawód bardzo silnie angażujący
emocje, związany z nieprzewidywalnością, stresem i intensywnymi relacjami z klientami i niekiedy brakiem spektakularnych i wymiernych
efektów pracy.
Jednak odczucia asystentów w związku
z ich pracą z rodzinami wskazują, że działanie
to przynosi im bardzo wysoki poziom zadowolenia.

STAN ASYSTENTURY RODZINNEJ W POLSCE I W WOJEÓWDZTWIE PODLASKIM
Badanie efektywności asystentury (Częstochowa 2013, Białystok 2014), wdrażania standardów pracy asystenta w Warszawie (20122013), Zloty Integracyjne Asystentów w latach
2012-2013, jak też spotkanie seminaryjne we
wrześniu 2014 roku z grupą 70 ekspertów podlaskich - czyli samych asystentów wskazują kierunki zmian, potrzeby i rekomendacje do efektywnego realizowania asystentury rodzinnej.
Poniższa tabela prezentuje je pogrupowane
w trzech obszarach dotyczących: zawodu asystenta, jego pracy z rodziną oraz spraw administracyjnych.
Mając na uwadze doświadczenia w realizacji
ustawy, w tym zauważalną skuteczność działalności asystenta rodziny, którego praca w 2013
z ponad 4,3 tys. rodzin zakończyła się powodzeniem (co oznaczać może co najmniej tyle samo
dzieci nieumieszczonych w pieczy zastępczej)
oraz wynikające z tego oszczędności po stronie
wydatków publicznych (4,3 tys. dzieci x 1760 zł
średni koszt utrzymania dziecka w pieczy zastępczej x 12 miesięcy) wynoszące ok 90 mln
zł, za zasadne uznać należy dalsze utrzymanie
wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji kosztownych zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
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w formie programów prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, także po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 247.
Z uwagi na przyczyny umieszczania dzieci
w pieczy zastępczej, wśród których przeważają uzależnienia rodziców i bezradność w sprawach wychowawczych, konieczne jest podejmowanie przez gminę dodatkowych działań
zmierzających do zwiększenia liczby zatrudnionych w gminie asystentów rodziny oraz intensyfikacji profilaktyki uzależnień oraz poradnictwa rodzinnego.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem DROGA podjął w 2014 roku kompleksowe
działania skierowane na budowanie systemu
szkoleniowego i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu asystentów. Pierwszym działaniem
była wizyta studyjna służąca doświadczeniu innych rozwiązań asystentury na terenie Polski,
kolejnym organizacja szkoleń TSR i dialogu motywacyjnego dla asystentów. W czerwcu 2014 roku
odbyło się seminarium upowszechniające dobre
praktyki w naszym województwie, połączone
z warsztatami dotyczącymi budowania standardów prowadzenia dokumentacji oraz organizacji
pracy asystenta. Nowym wydarzeniem planowanym na 25-27 września 2014 roku jest organizowany wspólnie przez: Polski Instytut Mediacji
i Integracji Społecznej w Częstochowie, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku, Miasto Białystok, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Białymstoku - Ogólnopolski, Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny.
Celem Zlotu Asystentów Rodziny jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
Ważnym elementem ZLOTU jest integracja
środowiska zawodowego asystentów rodziny
z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz
urzędnikami w obszarze asysty rodzinnej.
Trzydniowe spotkanie ma służyć dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz
doskonaleniu własnego warsztatu pracy asystentów.

Wnioski

Rekomendacje
OBSZAR I: ASYSTENT JAKO ZAWÓD

Zawód asystenta rodziny jest powiązany z licznymi
wymaganiami co do wiedzy, umiejętności, a nawet cech
osobowości. Asystenci posiadają niezbędne kompetencje, by odpowiedzialnie pełnić tę rolę. Stale podnoszą
kompetencje i wykazują wysoki poziom zaangażowania
w wykonywaną pracę.

Rekomendowane jest stałe badanie potrzeb szkoleniowych oraz rozwojowych asystentów, którzy w pracy
z rodzinami stykają się z bardzo różnorodnymi problemami i potrzebują odpowiednich narzędzi w postaci wiedzy
i umiejętności, by właściwie pomóc rodzinom. Z uwagi
na stopień trudności pracy, warto wprowadzić profilaktykę wypalenia zawodowego, np. w formie cyklicznych
warsztatów. Do rozważenia w szerszej skali jest budowanie struktur zrzeszających asystentów pracujących
w całej Polce w celu wymiany doświadczeń.

Zawód asystenta jest stosunkowo nowy, więc rodziny
wchodzące do programu asystentury nie zawsze mają
właściwy obraz roli asystenta.

Należy upowszechniać zawód asystenta, np. więcej pozytywnie mówić o zawodzie asystenta rodziny, zarówno
w formie ogólnej kampanii społecznej, jak i kierując
komunikat bardzo precyzyjnie do rodzin, które wchodzą
do systemu pomocy społecznej lub sygnalizują problemy
w rodzinie.

Asystenci rodziny są zatrudniani zarówno w strukturach
OPS oraz w organizacjach pozarządowych. Z tego względu pojawiają się pewne różnice w realizowaniu zadań
asysty, np. w odniesieniu do kwalifikowania rodzin do
asysty, długości trwania asysty.

Stworzenie w ramach Standardu zapisów takich, aby
mogły być realizowane przez wszystkich asystentów.
Rozwiązanie kwestii sprawozdawczości oraz długości
trwania poszczególnych etapów współpracy z rodziną.

Asystenci rodzinni są zanadto obarczeni obowiązkami,
wynikającymi przede wszystkim ze zbyt dużej liczby
rodzin, z którymi jednocześnie współpracują

Maksymalna liczba rodzin współpracujących jednocześnie z jednym asystentem powinna wynosić 10, aby praca
asystenta była wymierna. Postulowana jest systematyczna weryfikacja zakresu obowiązków poszczególnych asystentów, tak aby wprowadzić bieżącą kontrolę obłożenia
pracą w ramach asystentury rodziny.

Nadużywanie roli asystenta w sytuacji opozycji do rodziny – sąd, świadkowanie itp.

Należy ustalić z pracownikami Sądu i koordynatorami
zespołów zasady współpracy z wymiarem sprawiedliwości.Ważne, by utrzymać rolę wspierającą asystenta i jego
kontekst „bycia z rodziną”, a nie przeciw.

Superwizja jest ważnym elementem pracy asystenta, jej
zalety dostrzegają zarówno asystenci, koordynatorzy
jak i dyrektorzy OPS-ów.W kontekście problemów jakie
asystenci napotykają na poszczególnych etapach pracy
z rodzinami, ważną rolę pełni systematyczna superwizja
(min 1 raz w miesiącu) oraz merytoryczne spotkania
zespołu.

Zapewnienie większej liczby godzin superwizji, dla asystentów zwiększenie częstotliwości superwizji.
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Asystowanie jest instrumentem pozwalającym na
realizację trzech filarów polityki społecznej: prewencji,
interwencji i integracji. Analiza systemu asystentury
rodzinnej w Stowarzyszeniu DROGA oraz Częstochowie
prowadzi do wniosku, że asystent włączany jest od pracy
z rodziną zbyt późno. W ten sposób pierwsza funkcja:
zapobiegania - nie jest spełniana. Obecnie przypomina
to model „gaszenia pożarów”, czyli włączania asystentury
rodzinnej w sytuacjach bardzo trudnych (np. zagrożenie
oddaniem dziecka do opieki zastępczej).

Asystent do pracy z rodziną powinien być włączony na
wcześniejszym etapie kryzysu rodziny, dzięki czemu
mógłby efektywniej spełniać rolę zapobiegawczą, a nie
głównie interwencyjną .

OBSZAR II: PRACA Z RODZINĄ I DZIEĆMI
Zgłaszanie rodzin do ops i organizacji realizującej usługę
asystentury nie przebiegają jednoznacznie. Nie wszystkie rodziny korzystają z pomocy społecznej i nie chcą
być z nią identyfikowane. Nieadekwatne do możliwości
i zasad asysty kwalifikowanie rodzin powoduje objęcie
asystą rodzin zbyt trudnych, nie rokujących na poprawę
ich sytuacji, bądź, wobec których asysta nie przyniosła
wcześniej efektów.

Ujednolicenie procedury kwalifikowania rodzin do asysty
rodzinnej. Opracowanie optymalnej formy zgłaszania
zapotrzebowania na pomoc asystenta.

Asystenci spotykają się z brakiem wiedzy rodziny na
temat zasad pomocy jakiej mogą udzielić. Często są
utożsamiani z pracownikami socjalnymi, a co się z tym
wiąże oczekuje się od nich pomocy finansowej.

Promocja asysty rodzinnej wśród rodzin, uświadamianie
im kim jest, jakie ma zadania i jakimi formami pomocy
dysponuje asystent rodziny. Promocja może odbywać się,
np. poprzez pracownika socjalnego, który przygotowuje
rodzinę do asysty – w formie spotkania przed objęciem
rodziny asystą. Spotkanie takie pomogłoby zrozumieć
rodzinie cel asysty, przygotowałoby na wejście do środowiska nowej osoby i wspólnego wejścia asystenta wraz
z pracownikiem. Promocja mogłaby się również odbywać
w instytucjach pomocy i mediach – poprzez plakaty,
ulotki lub w każdej innej formie.

Niska świadomość roli i funkcji asystenta w instytucjach
pomocowych, edukacyjnych i zdrowia.

Konieczne jest promowanie asysty rodzinnej wśród
innych instytucji, w celu uświadomienia ich przedstawicielom kim jest asystent rodziny, jaką pełni rolę, jaki
jest zakres jego obowiązków i jakiej formy współpracy
oczekuje od danych instytucji. Promowanie może być
w formie szkoleń, broszur informacyjnych, oficjalnych
dokumentów. Promowanie asystenta jako osoby wspierającej, a nie do odbierania dzieci.

Konieczność dostrzegania postępów i oceny pracy z rodziną. Długofalowość pracy wprowadza niedostrzeganie
efektów i zmian przez same rodziny, jak też asystentów.

Wprowadzenie formuły podsumowywania kontraktów,
etapów, sprawozdań tj. określenie elementów, z których
obie strony się wywiązały oraz tych, do dalszej pracy
(omawianie postępów w pracy z członkiem rodziny
zawsze po zakończeniu jakiegoś etapu). Wykorzystanie
narzędzi terapeutycznych w tym TSR do oceny jakości
zmian.
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Kwestia monitorowania rodziny po zakończeniu współpracy z asystentem jest różnie oceniana, jednak większość asystentów prowadzi taki monitoring. Jest on realizowany w różnej formie, w różnych ramach czasowych.

Określenie formy, zakresu i osób odpowiedzialnych za
monitorowanie rodziny po zakończeniu współpracy
z asystentem. Uszczegółowienie zapisów dotyczących
tego aspektu pracy asystenta rodziny.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi, nie do końca
weryfikowanych i ewaluowanych.

Ujednolicenie narzędzi stosowanych przez asystentów
rodziny w całym mieście. Nowe narzędzia powinny być
stworzone przy współpracy z asystentami. Powinny
zawierać tylko najważniejsze informacje, być łatwe w wypełnianiu i dostosowane do potrzeb.

Różnorodność rodzin w asystenturze. Konieczność pracy
pod presją, wypalenie zawodowe i nierównomierne kwalifikacje. Słaby dostęp do szkoleń specjalistycznych.

Braki w systemie dotyczą objęcia asystenturą rodzin,
z których dzieci przebywają w placówkach o-w lub rodzinach zastępczych.

Specjalizacje asystentów.
Kontynuacja szkoleń, kompleksowość systemu szkoleń
i odpowiadania na potrzeby.
Programowanie w gminnych i wojewódzkich programach wspierania rodziny środków na szkolenie.

Należy wdrażać dodatkowe programy i działania na rzecz
powrotu dzieci do domów i rodzin biologicznych przy
wsparciu asystentów.

OBSZAR III: AMINISTRACYJNY

Największą trudnością w rozwoju asysty rodzinnej jest
kwestia zapewnienia wystarczających środków finansowych. W związku z niedostateczną ilością funduszy
pojawiają się problemy infrastrukturalne, kadrowe
i finansowe.

Podlaski Przegląd Społeczny

Zwiększenie środków finansowych na asystę rodzinną,
które pozwolą na: -usprawnienie pracy asystentów,
poprzez dostęp do miejsc pracy (biurek, komputerów);
-zwiększenie ilości zatrudnionych asystentów, co wpłynie na zaspokojenie zapotrzebowania na asystę; -sfinansowanie asystentom biletów komunikacji miejskiej
niezbędnych do realizowania pracy w terenie; dostępu
do telefonów komórkowych i innych narzędzi usprawniających pracę.
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Prowadzenie dokumentacji jest czynnikiem porządkującym pracę asystentów. Każde spotkanie z rodziną oraz
instytucjami jest odnotowywane w dokumentach, co ma
znaczenie, np. w sytuacji zmiany asystenta w rodzinie.
Dokumentacja zawiera także szereg innych elementów,
które obrazują prace z rodzinami, jednakże duża ilość
dokumentacji wpływa na obłożenie czasowe asystentów.

Należy kontynuować prowadzenie dokumentacji rodziny, jednak warto dążyć do uproszczenia dokumentacji.
Można zrezygnować z części najmniej istotnych dokumentów.

Jedną z większych barier w rozwoju systemu asystentury
rodzinnej jest brak efektywnej koordynacji systemu ze
strony gminy. Pomimo dobrego doświadczenia współpracy w ramach między asystentami a innymi specjalistami zajmującymi się rodziną (w tym pracownikami
socjalnymi), widoczne są duże trudności w zarządzaniu
systemem asystentury z poziomu całej gminy (np. przydzielanie rodzin, diagnoza rodziny, wymiana informacji).
Rodziny nie zawsze są informowane o zadaniach i roli
asystenta rodzinnego.

System asystentury rodzinnej powinien być koordynowany przez jedną wybraną instytucję, która podejmuje
wiążące decyzje dotyczące m.in.: przyjmowania rodzin
do systemu, wdrażanie standardów asystentury rodzinnej, współpracy z asystentami, przepływu informacji
o rodzinie. Rodziny powinny być zawsze informowane
(np. przez pracowników socjalnych) o możliwościach
włączenia się w system asystentury rodzinnej.
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Etapy metodycznego działania asystenta z rodziną
w ujęciu Podejścia Skoncentrowanego na
Rozwiązaniach
dr hab. Izabela Krasiejko
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Wprowadzenie
Jedną z nowo wprowadzonych do polskiej
pomocy społecznej służb społecznych mogącą realizować pracę socjalno-wychowawczą
i terapeutyczną z rodziną jest asystent rodziny. Podstawowym zadaniem asystenta jest
wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.1 Do innych zadań należą między
innymi: pomoc rodzinie w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, psychologicznych,
wychowawczych, w aktywizacji społecznej
i zawodowej oraz motywowanie rodziców
i dzieci do skorzystania z innych form pomocy i integracji2.
W latach osiemdziesiątych XX w. E. Marynowicz-Hetka3 powołując się na twórczość
H. Radlińskiej, I. Lepalczyk oraz francuskich
i amerykańskich pedagogów pisała, że praca
socjalno-wychowawcza z rodziną powinna
być pomocą wspierającą pomyślny rozwój
biosocjokulturalny jej członków. Istotą tego
oddziaływania nie jest wykonywanie czegoś
za osobę wspieraną a pobudzenie i zachęcanie jej do aktywności, nie przejmowanie za
nią odpowiedzialności, nie opiekowanie się
a jedynie dopomaganie w działaniach4. Może
być to realizowane np. poprzez towarzyszenie (asystowanie) we wszystkich fazach zmiany funkcjonowania osoby, od momentu kiedy zmianę dopiero rozważa, kiedy ją planuje,
realizuje poprzez różne działania oraz kiedy
ma nawroty do starych nawyków. Towarzy1 art. 11.1 i art. 15.6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887
2 Zadania asysta rodziny - art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny.
3 E. Marynowicz-Hetka, Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
niepełną, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.
4 Tamże.
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szenie w odróżnieniu od dyrektywnego przydzielania zadań lub wyręczania to obecność,
to asystowanie w czymś, to uczestniczenie.
Towarzyszyć komuś to być przy nim, służyć
wsparciem w różnym zakresie, nie tylko informacyjnym, ale również instrumentalnym
i emocjonalnym. Powinna nastąpić zmiana postawy pomagającego z arbitralnego
i „urzędniczego” na towarzyszący i partnerski5. Istotne jest zapewnienie osobie wspieranej poczucia akceptacji i bezpieczeństwa.
Warto mieć na uwadze, że praca nad zmianą
to wieloetapowy proces, na który składają się
różnego rodzaju wzloty i upadki. Podstawową
zasadą pomagania, przy zastosowaniu metody towarzyszenia, jest dzielenie tego wielkiego wyzwania, jakim jest znajdowanie rozwiązań trudnych sytuacji na wiele drobnych
etapów oraz nauczenie klientów tej umiejętności6. Niezwykle ważny jest współudział
osoby wspieranej we wszystkich etapach
metodycznego działania. Biorąc pod uwagę
organizację pracy niezbędna jest celowość
wspólnego działania, jego usystematyzowanie i podział na małe etapy. Ponadto ciągłe
rozwijanie i modyfikowanie pracy, elastyczne reagowanie na potrzeby i kryzysy osób
wspieranych oraz duża częstotliwość spotkań
i dostosowanie ich długości do wykonania
danego działania.
Asystent rodziny prowadząc tego typu metodyczne działanie powinien być przygotowany
do stosowania tzw. miękkich metod motywacji do zmian w swym postępowaniu członków
rodziny. W niniejszym artykule na przykładzie
5 M. Liciński M., Asysta rodzinna. Projekt realizowany od czerwca
2005 do marca 2008 roku w ramach PIW EQUAL,
www.przeciw-ubostwu.brpo.gov.pl/pliki/1226049987.pdf [dostęp
dnia 31. 08. 2012].
6 Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2013Wyd. ATUT Wrocław 2008.
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fragmentów opisów pracy dokonanych przez
praktyków (Małgorzatę Tytko, Dorotę Majsterek, Justynę Michalską, Marię Mikusek) została
przedstawiona struktura pracy asystenta rodziny w toku kolejnych spotkań z uwzględnieniem
założeń i metod Podejścia Skoncentrowanego
na Rozwiązaniach7.

7 Szerzej na temat Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
napisałam w innych publikacjach, m.in. : I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny, Wyd. 2, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2012,
I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny, Wyd. 2.,
Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2013, I. Krasiejko (red.) Teczka dokumentacji pracy z rodziną, Poznań 2012-2014.
8 Dane identyfikujące rodziny zostały zmienione

Etapy metodycznego działania asystenta z rodziną
I. Nawiązanie kontaktu, podjęcie decyzji
o współpracy, tworzenie relacji.
Asystent jest wprowadzony do rodziny przez
pracownika socjalnego. Zanim rodzice wyrażą pisemną zgodę na asystenta rodziny
powinni zostać poinformowani o jego zadaniach i organizacji pracy. Można posłużyć się tu prostą ulotką [dostępną na stronie
www.asystentrodziny.info]. Konkretna osoba,
na której częste przychodzenie mają się zgodzić
domownicy powinna być im przedstawiona.

Fragmenty opisu metodycznego działania asystenta rodziny
Małgorzaty Tytko

Komentarz dotyczący respektowanych zasad i zastosowanych technik, ich
celowości i efektów

Pierwsze, wcześniej umówione spotkanie z rodziną Kowalskich8
odbyło się dn. 6.05.2014 r. w ich domu i jego początkowa część
przebiegała w obecności pracownika socjalnego. Po przedstawieniu rodzinie asystenta przez pracownika socjalnego i wzajemnym
zapoznaniu podjęłam rozmowę na temat swojej roli, obowiązków
i struktury spotkań. Poinformowałam rodzinę m.in., że spotkania
będą umawiane, podejmowane z rodziną działania będą wcześniej
uzgodnione i zapisane w planie pracy, że asystent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, że do jego obowiązków należy
także kontaktowanie się ze szkołą, sądem, kuratorem, pracownikami
socjalnymi itp. Ta część spotkania przebiegała w oparciu o wspólne
z rodziną czytanie i omawianie materiału „Asystent rodziny – ulotka
dla rodziny”. W trakcie rozmowy zachęcałam rodzinę, aby zadawała
pytania i wyrażała własne oczekiwania na temat mającej się rozpocząć współpracy, z czego klientka skorzystała np.:
Anna Kowalska: Czy na pewno będzie się pani zawsze umawiać? Muszę
podpisać współpracę, bo sąd mi kazał, a pani ma przychodzić dość często, to czy jak mnie nie będzie, to pani powie kuratorowi, że odmawiam
współpracy?
Asystent Rodziny: Pani Anno rozumiem, że chciałaby pani, aby wszystkie nasze spotkania były wcześniej umawiane. To bardzo dobrze, bo
świadczy o tym, że potrafi pani planować swój dzień. Poważnie traktuje
pani naszą współpracę, ponieważ chce mieć zarezerwowany czas.
Zapewniam panią, że zawsze będę się umawiać. Gdyby się okazało, że
z jakiegoś powodu będzie pani musiała odwołać lub przełożyć wizytę,
proszę mnie o tym poinformować wcześniej np. telefonicznie – czy
możemy się tak umówić?
AK: Może być, ale jak nie będę miała nic na karcie – bo czasem nie mam
– to dam sygnał i niech pani do mnie zadzwoni, dobrze? To prawda, że
lubię mieć wszystko ułożone, dlatego chcę się umawiać.
AR: Oczywiście, oddzwonię do pani. Jestem przekonana, że w takim
razie będziemy w stałym kontakcie, i nawet jeśli wcześniej umówione
spotkanie przełożymy, nie będzie potrzeby informowania kuratora o odmawianiu współpracy. Gdyby się jednak zdarzyło, że nie będę mogła
z panią nawiązać kontaktu, nie będzie pani odbierała telefonów i nie
będzie obecna na spotkaniach bez wcześniejszej informacji, to Ośrodek
Pomocy Społecznej ma obowiązek poinformować sąd o zaistniałej
sytuacji – sąd zobowiązał nas do składania sprawozdań ze współpracy
z pani rodziną.
AK: Nie, to nie będzie problemu, tylko musimy się tak umawiać, żeby nie
rano i nie w południe, bo idę z córką do przedszkola, muszę też robić
zakupy i załatwiać różne sprawy. No ale jak się umówimy, że jak coś
wypadanie, to będę mogła przełożyć, to w porządku.

praca w miejscu zamieszkania rodziny
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wprowadzenie asystenta do rodziny przez pracownika socjalnego przedstawienie asystenta rodzinie
szczegółowe informowanie z wykorzystaniem materiału drukowanego
dot. zasad i organizacji pracy asystenta z rodziną

negocjowanie warunków współpracy

klient niedobrowolny
parafrazowanie

potwierdziło klientce, że jest prawidłowo rozumiana, a jej obawy są dostrzegane
i rozumiane przez asystenta, polepszyło to kontakt i zwiększyło zaufanie

komplementowaniedostrzeżenie mocnych stron klientki w procesie ustalania zasad pracy
z asystentem

pozwoliło to asystentowi pokazać, że obawa klientki wynika z jej dobrych cech,
takich jak planowanie dnia i zajęć oraz podniosło jej poczucie wartości, klientka
poczuła się równoprawnym partnerem we współpracy z asystentem

zapewnienie o respektowaniu zasady umawiania wizyt
c.d. negocjowania warunków współpracy
pokazanie następstw ewentualnych czynów klienta

dzięki wcześniejszemu komplementowaniu (z użyciem komunikatu – czasownika
w l. pojedynczej: ja-asystent) informacja, że w razie utrudniania współpracy przez
klientkę zostanie o tym powiadomiony sąd, nie zabrzmiała (i nie została odebrana)
jak groźba, tyko wykonanie zobowiązania, które na OPS nałożył sąd (asystent użył
oficjalnego komunikatu, czasownika w liczbie mnogiej: my-Ośrodek pokazując
perspektywę instytucjonalną).

Po podpisaniu przez panią Annę Kowalską zgody na współpracę
z asystentem rodziny pracownik socjalny zakończył wizytę w rodzinie. Podjęłam rozmowę z członkami rodziny. Rozpoczęłam od
tzw. rozmowy poza problemem. Zwróciłam uwagę na psa-pupila
domowników i luźno rozmawiałam z rodziną na temat wyższości
psów nad kotami. Pięcioletnia córka pani Anny przyniosła obrazki
psa, które sama narysowała – co było przeze mnie docenione. Pani
Anna opowiadała o wyprowadzaniu psa na spacer, o tym, że w opiekę nad zwierzęciem stara się włączać dzieci, by uczyć je obowiązkowości. Pochwaliłam ją za dobrą postawę rodzicielską itp. Pięcioletnia
Klaudia zachęcona uwagą i pochwałami z mojej strony zechciała
namalować jeszcze jeden obrazek z psem – co pozwoliło znaleźć
dziecku ciekawe zajęcie, a mnie i matce dało okazję, aby swobodnie
porozmawiać (…).

II. Zapoznanie się z życzeniami klientów
i oczekiwaniami służb społecznych co do
kierunków pracy z rodziną.
Kolejnym krokiem jest określenie obrazu
preferowanej przyszłości rodziny i wstępne
sformułowanie celów współpracy. Następuje poszukiwanie tego, nad czym można by
pracować, tak, aby klienci mieli poczucie, że
zmiany mogą przynieść im korzyści. Działania asystenta rodziny powinny być atrakcyjne
dla klienta, dlatego też ważne jest, aby o ile
bezpieczeństwo dzieci nie jest zagrożone
pracować najpierw nad tym, co klient chce
i co jest zrobić gotowy. Mogą być to działania
takie jak: pomoc w uzyskaniu środków finansowych poprzez sprawdzenie czy klient ma
niewykorzystane możliwości do skorzystania
z uprawnień i zasobów (świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne, renty, zasiłek
stały, pomoc rzeczowa z fundacji zajmującej
się pomocą rodzinie) lub uzyskanie pracy,
wsparcie w realizacji spraw urzędowych, po-

tzw. praca poza problemem, czyli dotycząca luźnych tematów dotyczących zainteresowań i życia codziennego rodziny służy nawiązaniu relacji
z osobami z rodziny

służy nawiązaniu relacji z osobami z rodziny

komplementowanie

zyskiwania niezbędnych rzeczy (ubranek, zabawek dla dzieci, mebli itp.), korepetycje dla
dzieci, rzecznictwo lub mediacja w kontaktach z innymi służbami społecznymi.
Jeśli klienci nie widzą problemów lub nie
chcą z jakiś zapewne ważnych dla siebie powodów przyznać, że mają trudności oraz opowiedzieć co chcą lub powinni w swoim życiu
zmienić warto zastosować strategie użyteczne w pracy z klientami niedobrowolnymi, np.
okazywanie zrozumienia dla sytuacji klienta,
akceptowanie sposobu widzenia własnej rzeczywistości przez klienta, łączenie powodu
pracy z asystentem z celami osób kierujących, określanie, które obszary życia klienta
są najbardziej rozwinięte, formowanie celów
osobistych klienta9. Na tym etapie zazwyczaj asystenci zbierają informacje o rodzinie
i oczekiwania co do kierunków pracy z nią od
innych służb społecznych współpracujących
również z rodziną.

9 T. Świtek, Ścieżki rozwiązań, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
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Fragmenty opisu metodycznego działania asystenta rodziny Doroty
Majsterek

Komentarz dotyczący respektowanych zasad i zastosowanych technik, ich
celowości i efektów

AR: Tak, jak się umówiliśmy mam dzisiaj dla Państwa półtorej godziny
czasu. Chcę z Wami porozmawiać na temat Waszej obecnej sytuacji,
w jakiej się znajdujecie. Jak myślicie, co takiego się dzieje, że pracownik
socjalny oraz sąd wytypował Państwa rodzinę do pracy z asystentem?
Pani Małgorzata i Pan Dawid odpowiedzieli, że nie radzą sobie w życiu. Pani Małgorzata powiedziała, że ma problemy z załatwianiem
formalności urzędowych. Pan Dawid, że problemem jest jego brak
pracy.
AR: Czyli jeśli dobrze zrozumiałam oczekiwaniem służb społecznych jest,
abyście umieli załatwiać sprawy urzędowe oraz aby Pan znalazł pracę.

strukturyzacja czasu pracy
zapytanie rodziny o ich percepcję postrzegania ich sytuacji przez inne
służby społeczne

AR: Jak uważacie, czego oczekuje od Was kurator?
P.M.: Pani Grażynka (kurator) chciała, abyśmy nie mieli zadłużenia za
wyżywienie syna w ośrodku i mieszkanie oraz aby Dawid poszedł do
sądu i złożył te potrzebne dokumenty o spadek po matce w postaci
mieszkania. I chciała, abyśmy poszli do urologa z Pawełkiem.
P. D.: No tak, abym poszedł do sądu złożyć ten wniosek o spadek.
AR: A sąd czego od Was oczekuje?
P. M.: Aby sytuacja życiowa się poprawiła, dzieci chodziły do szkoły,
abyśmy wyszli z zadłużeń.
P. D.: Aby dzieci były zadbane i abym miał stałą pracę.
AR.: Powiedzieliście mi przed chwilą, że ważne jest dla pani kurator,
abyście nie mieli zadłużenia, aby Pawełek był zdiagnozowany i leczył się
u urologa oraz aby Pan Dawid złożył wniosek do Sądu o nabycie spadku
po mamie. Natomiast sąd oczekuje poprawy Waszej sytuacji życiowej.
Rozumiecie przez to, że Wasza sytuacja poprawi się, gdy Pan Dawid będzie miał stałą pracę, nie będziecie mieli zadłużenia oraz jeśli będziecie
opiekować się dziećmi. Załóżmy, że będę do Was przychodzić przez pół
roku, po czym Wy poznacie, że moje przychodzenie było użyteczne dla
Was?
Stwierdzili, że poprawi się ich sytuacja, pospłacają zadłużenia,
zrealizują zaległe sprawy urzędowe, dzieci będą grzeczniejsze, będą
chodziły regularnie do szkoły, nie będą się biły.
AR: Panie Dawidzie a jakie Pan ma potrzeby?
P.D.: Nie wiem, może, żeby Małgośka spała ze mną a nie z Łukaszkiem.
P.M.: Aby dzieci były grzeczne, córce jakieś kolonie by się przydały. Ja
chciałabym odpocząć (opowiada o swoich koloniach z dawnych lat).
I żebyśmy z Dawidem tak nie kłócili się o głupoty.
AR: A jakie ma Pani plany na przyszłość?
P.M.: No, aby dzieci się uczyły i Wiktoria wybrała dobrą szkołę.
AR: A po czym poznają dzieci, że u Was zaszły jakieś zmiany?
Pani Małgorzata stwierdziła, że może będą wychodzić na spacery
razem, na huśtawki.
AR.: A jak będziecie się z tym czuć?
Klienci mieli problem, aby odpowiedzieć na to pytanie. Powiedzieli,
że raczej lepiej będzie.
AR: Czego potrzebujecie teraz najbardziej? (….)

III. Opis sytuacji życiowej rodziny.
W opisie asystent uwzględnia zarówno problemy i trudności jak i potrzeby, cele i mocne
strony rodziny tkwiące w niej samej jako systemie, w jej członkach, w jej otoczeniu oraz
zasoby instytucjonalne. Nie ma potrzeby analizowania przyczyn problemów, gdyż zgodnie
z założeniami Podejścia Skoncentrowanego
na Rozwiązaniach należy koncentrować się
przede wszystkim na tym co zdrowe, czyli
mocnych stronach a nie deficytach, na opisie
preferowanej przyszłości, konstruować krótkoterminowe, realne cele a rozwiązań poszu-

Podlaski Przegląd Społeczny

służy sformułowaniu celów instytucjonalnych przez rodzinę i wyrażeniu ich opinii na
ten temat

przeformułowanie problemów na cele

koncentracja na celach i działaniach uwalnia klienta od myślenia o problemach i ich
przyczynach oraz buduje pozytywną narrację o rodzinie, ich życiu, daje siłę i nadzieję
do pracy nad zmianami

pytania o oczekiwania wobec rodziny innych służb społecznych

- łączenie powodu pracy z asystentem z celami osób kierujących oraz określanie
kryteriów pożądanej zmiany w ocenie osób kierujących (stosuje się je w przypadku
klientów niedobrowolnych)

podsumowanie łączące opis celów instytucjonalnych z pytaniem o potrzeby i cele osobiste klientów

obrazowanie preferowanej przyszłości

oderwanie uwagi klientów od myślenia o trudnościach i skierowanie jej na
tworzenie obrazu przyszłości, do którego chcieliby dążyć
w celu motywowania do pracy nad zmianą

ustalanie aktualnych potrzeb klientów formułowanie celów krótkoterminowych, do których są gotowi dążyć

kiwać w wyjątkach od problemów.
Warto dokonać opisu z kilku perspektyw:
członków rodziny, asystenta rodziny, pracownika socjalnego oraz innych przedstawicieli
służb społecznych. Opis sytuacji rodziny powinna być przestawiona rodzinie. Kopia dokumentu zawierającego opis sytuacji rodziny może, ale nie musi być dawana rodzinie.
W opisie rodziny asystent powinien powstrzymywać się od sformułowań etykietyzujących
czy stygmatyzujących rodzinę poprzez chociażby zastosowanie techniki zwanej eksternalizacją (polegającą na oderwaniu proble-

mu od członka rodziny): zamiast alkoholik
– osoba z problemem alkoholowym, zamiast
rodzina wieloproblemowa – rodzina z wieloma problemami, zamiast sprawca przemocy
– osoba stosująca przemoc, zamiast niepełnosprawny – osoba z niepełnosprawnością,
zamiast bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych – niskie umiejętności opiekuńczo – wychowawcze, zamiast bezradny
czy niezaradny życiowo – o niskich umiejętnościach prowadzenia gospodarstwa domowego oraz realizacji spraw na rzecz domu i rodziny.
Przykład opisu sytuacji rodziny sporządzonej
przez asystenta rodziny Justynę Michalską

OPIS SYTUACJI RODZINY nr 12/2014
Imiona i nazwiska członków rodziny:
Pani Małgorzata Kowalska-Nowak – 35lat
Pan Bogumił Nowak – 39 lat
Dzieci: Paulina Kowalska – 9 lat (uczennica
Szkoła Podstawowa kl III)
		 Marek Kowalski – 6 lat (Przedszkole)
		 Weronika Nowak – 1 rok
Adres pobytu: Duża Wieś ul. Warszawska 12/3
Imię i nazwisko asystenta rodziny: Justyna
Michalska
Data sporządzenia: 23.05.2014r.
1. Obraz aktualnej sytuacji z perspektywy
członków rodziny.
Państwo Nowak martwią się swoją sytuacją
mieszkaniową (zajmują mieszkanie socjalne).
W pierwszej kolejności zwrócili uwagę na to,
że chcieliby pomalować mieszkanie, w którym obecnie przebywają. Jednak nie mają wystarczających środków na zakup farb. Klienci
mają złożony wniosek o zamianę mieszkania
na większe. Gmina obecnie nie dysponuje
lokalami. Państwo Nowak chcieliby zamienić
się mieszkaniami z sąsiadem, który jest samotny i ma większe mieszkanie, jednak kontakt z nim jest utrudniony ze względu na to,
że przebywa w innym miejscu.
Klientka poinformowała, że ma trudności
wychowawcze z dziećmi. Głównie ze starszą
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córką, która jest nieposłuszna. Samowolnie
oddala się z terenu bloku, gdzie mieszkają
Państwo Nowak, co niepokoi Panią Małgorzatę. Klientka obawia się, ze syn Marek idąc za
przykładem siostry też zacznie się tak zachowywać. Już teraz zdążają się sytuacje, kiedy
syn nie chce pójść do przedszkola i wymyśla
różne wymówki. Te sytuacje powtarzają się
dosyć często. Państwo Nowak ujawnili, że poranki często kończą się kłótnią, na co zwracają uwagę ich sąsiedzi.
Dla Pani Małgorzaty ważne jest, aby starsze
dzieci zostały zdiagnozowane przez psychologa w poradni psychologicznej. Syn Szymon
ma pójść do I klasy szkoły podstawowej, dlatego Pani Małgorzata chce, aby został przebadany pod względem gotowości do pójścia do
szkoły. Natomiast córka Paulina również, jej
zdaniem wymaga diagnozy poradni.
Klientka twierdzi, że może liczyć na pomoc ze
strony sąsiadki, która zadeklarowała, że może
pomagać Paulinie w obrabianiu lekcji, jeśli ta
się do niej zwróci. Jest to jedyna pomoc, na
którą Pani Małgorzata się godzi, ze względu
na wcześniejsze krytyczne uwagi ze strony
sąsiadki nt. rodziny i jej funkcjonowania. Pan
Bogumił deklaruje, że w miarę swoich możliwości pomaga Paulinie w odrabianiu pracy
domowej.
Pani Małgorzata martwi się również o zdrowie Pauliny, która ma nadwagę i powinna
stosować dietę. Klientka namawia córkę na
wspólne spacery i często spotyka się z odmową Pauliny, której nie chce się chodzić.
Państwo Nowak utrzymują regularne kontakty z rodzicami Pani Małgorzaty. Relacje ocenia
jako dobre.
2. Oczekiwania i potrzeby rodziny.
Państwo Nowak, chcieliby, aby asystent rodziny wsparł ich w rozwinięciu umiejętności
wychowawczych. Chcieliby, aby dzieci były
posłuszne, stosowały się do uwag rodziców.
Klientka chciałaby, aby starsze dzieci zostały
zdiagnozowane przez psychologa w poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Małżonkowie chcą poprawienia swojej sytuacji mieszkaniowej. Ich celem jest zamiana mieszkania na większe, gdzie dzieci będą
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miały swoje miejsce do nauki i zabawy.
Pan Bogumił chciałby znaleźć pracę. W perspektywie ma również złożenie wniosku na
komisję orzekającą o niepełnosprawności, ze
względu na stan zdrowia.
3. Informacje o rodzinie zebrane od innych
pracowników służb społecznych.
Zdaniem pracownika socjalnego rodzina posiada niskie umiejętności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, dysponowania
budżetem domowym, potrzebuje wsparcia
asystenta w nabyciu odpowiednich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Ważne
jest również, w opinii pracownika socjalnego, żeby rodzina zamieszkała w większym
mieszkaniu. To, które obecnie zajmują
(1pokój+kuchnia+łazienka) jest niewystarczające na potrzeby rodziny z trojgiem dzieci.
Dzieci nie mają swojego miejsca na własne
potrzeby (np. odrabianie lekcji itp.), czas spędzają wspólnie z rodzicami na oglądaniu telewizji. Pracownik socjalny zwrócił uwagę również na brak umiejętnego gospodarowania
pieniędzmi w rodzinie. Państwo Nowak nie
potrafią rozplanować wydatków, na bieżąco
wydają to, co mają.
Z rozmowy przeprowadzonej z wychowawczynią Pauliny wynika, że dziewczynka jest
bystra, odrabia zadania domowe i aktywnie
uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. Jednak
wychowawczyni zwróciła uwagę na to, że
Paulina jest zaniedbana pod względem higienicznym. Inni uczniowie też na to sygnalizują.
Zdarza się, że przychodzi do szkoły w zabrudzonych ubraniach, z brudnymi rękami i niemytymi włosami. Paulina jest czasem ubrana
nieadekwatnie do pogody. Wychowawczyni
zwróciła również uwagę na to, ze Paulina często przychodzi do szkoły bez przyborów, gubi
je lub nie pamięta, co się z nimi stało, mimo,
że jest w nie systematycznie wyposażana na
początku i w czasie trwania roku szkolnego.
Kurator w rozmowie również zwróciła uwagę
na konieczność zmotywowania rodziców do
dbania o higienę dzieci. Z informacji uzyskanych od wychowawcy i kuratora wynika, że
przynajmniej raz w miesiącu odbywają się
wspólne spotkania z Panią Małgorzatą do-
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tyczące bieżących spraw dotyczących córki
Pauliny.
4. Ocena asystenta rodziny.
Na podstawie rozmów z państwem Nowak,
pracownikiem socjalnym, kuratorem społecznym, wychowawczynią oraz obserwacji własnych życia codziennego rodziny i funkcjonowania jej członków stwierdzam, co następuje:
Rodzina Państwa Nowak składa się z 5-ciu
osób – małżonków i trójki dzieci.
Dzieci w/w: Weronika siedemnastomiesięczna jest dzieckiem Państwa Nowak, Paulina
w wieku szkolnym i Marek w wieku przedszkolnym, są dziećmi z poprzednich związków Pani Małgorzaty. Pan Bogumił ma również dziecko z poprzedniego związku, na
które ma zasądzone alimenty.
Rodzina jest długoletnim beneficjentem pomocy społecznej. Utrzymuje się z zasiłku
rodzinnego, okresowego i dodatku mieszkaniowego. Pani Małgorzata nie pracuje,
zajmuje się domem i dziećmi, posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Pan Bogumił nie pracuje. Z uwagi na swoją
chorobę – padaczkę rozważa możliwość złożenia wniosku o niepełnosprawność. Ponadto
jest zarejestrowany, jako osoba bezrobotna
w Powiatowym Urzędzie Pracy w L. i obecnie
poszukuje pracy. Rodzina Państwa Nowak
przechodzi trudności związane z sytuacją materialną. Często brakuje pieniędzy na podstawowe potrzeby, trudności wynikają z braku
planowania wydatków.
Rodzina Państwa Nowak znajduje się pod
nadzorem Kuratora rodzinnego oraz pod
stałą, wieloletnią opieką ze strony pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dużej Wsi.
Pani Małgorzata niechętnie zgodziła się na
asystenturę. Została objęta tą formą pomocy ze względu na wniosek kuratora. Klientka
zastrzegła, że zgadza się tylko ze względu na
dzieci. Pani Małgorzata uważa, że już wystarczy, jeśli chodzi do niej kurator. W jej opinii są
dobrze prosperującą rodziną. Jak mówi są rodziny, w których istnieje konieczność zainteresowania ze strony służb społecznych. Mimo
początkowego oporu Pani Małgorzata wyra-

ża chęć współpracy z asystentem rodziny na
rzecz poprawy sytuacji rodziny.
W miarę kolejnych spotkań Państwo Nowak
ujawnili coraz więcej trosk związanych z wychowaniem dzieci. Klienci mają trudności
z nawiązaniem pozytywnej relacji ze starszymi dziećmi. Rozmowy często kończą się
kłótniami. Klientka ma trudności z egzekwowaniem poleceń ze strony dzieci, jest niekonsekwentna w swoich działaniach. W miarę
swoich możliwości Państwo Nowak starają się
pomagać dzieciom w odrabianiu pracy domowej.
Warunki mieszkaniowe są trudne. Rodzina
zajmuje jeden pokój wspólny dla wszystkich
członków rodziny, kuchnię i łazienkę. Dzieci
nie mają swojego miejsca, w którym mogłyby spędzać czas czy odrabiać lekcje. Wszyscy
spędzają czas w jednym pokoju, najczęściej
oglądając TV.
Pani Nowak chce, aby dzieci zostały przebadane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Pierwsza wizyta została odwołana przez Panią
Małgorzatę i nie ustalono kolejnego terminu
wizyty. Klientka obecnie czeka na informacje
z poradni o terminie wizyty, wykonała również telefon w tej sprawie do poradni – kazano jej czekać na informację od psycholog.
Zasoby rodziny:
• Chęć współpracy członków rodziny przy poszukiwaniu rozwiązań.
• Chęć podjęcia pracy przez Pana Bogumiła.
• Troska o wychowanie i zdrowie dzieci.
• Chęć przebadania dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Psycholog).
• Zaangażowanie w sprawy zamiany mieszkania ma większe.
Zasoby zewnętrzne, z których rodzina chciałaby/może skorzystać:
• Wsparcie i pomoc ze strony rodziny Klientki.
• Wsparcie i pomoc MGOPS.
• Wsparcie z strony pracownika socjalnego.
• Wsparcie z strony kuratora.
• Wsparcie ze strony wychowawcy i pedagoga szkolnego.
• Pomoc ze strony asystenta rodziny w wykonaniu działań, towarzyszenie w niektórych
czynnościach, wspieranie w wykonywaniu
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działań, pobudzanie motywacji wewnętrznej do ich wykonywania.
Justyna Michalska
Podpis asystenta rodziny
IV. Planowanie pracy z rodziną.
W tym etapie wspólnie z członkami rodziny
asystent tworzy indywidualny plan pracy z rodziną uwzględniający cele oraz działania członków rodziny i asystenta służące dochodzeniu
do zakładanych efektów. Następuje tu określanie, w jaki sposób, za pomocą jakich działań,
klienci mogą wprowadzić zmiany, które pozwolą im osiągnąć wyznaczone cele. Działania
są to czynności określone w miejscu i w czasie.
Cel jest to kierunek pracy, efekt – stan końcowy, osiągnięty po zrealizowanych działaniach.
Asystent wpisuje je do planu pracy. Przy każdym działaniu powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna za jego realizację. Również
pewne działania z członkami rodziny lub na
ich rzecz wykonuje asystent rodziny, co również należy wpisać do planu pracy. Pomoc dotyczy tutaj takich obszarów jak: zapewnienie
bezpieczeństwa socjalnego rodzinie (w tym
podstawowych potrzeb dzieci), podniesienie
stanu zdrowia, poprawa relacji między członkami rodziny. Po rozwiązaniu najbardziej dotkliwych problemów socjalnych i zdrowotnych
oraz ograniczeniu dominujących trudności
psychologicznych następuje etap rozwijania
umiejętności wychowawczych rodziców, realizowania obowiązków na rzecz domu i rodziny
oraz aktywizacja zawodowa i integracja społeczna.
Przydatne pytania na tym etapie: Po czym
Pan/i pozna za 2 tygodnie, że jest trochę lepiej, co Pan/i zrobi, by było trochę lepiej? Jak to
Pan/i zrobi to, co będzie Pan/i myślał/a o sobie?
Co będzie Pan/i wtedy czuł/a? Kto to zauważy?
Jak zareaguje? Jak będzie Pana/Pani 1, 2 krok
w stronę tego, co Pan/i chce? Co jest Pan/i gotów
zrobić? Jeśli Pan/i zrobi to co powiedział/a …….,
to jak to pomoże?
Do znalezienia rozwiązań, czyli działań, które
mogą być przydatne w realizacji celów pomocna może być analiza wyjątków od problemów:
Kiedy było lepiej, inaczej? Jak do tego doszło? Co

ASYSTENTURA RODZINNA

25

ASYSTENTURA RODZINNA

26
temu sprzyjało? Co zauważyli inni, jaką różnicę to
spowodowało? Co się stanie, jeśli to będzie zdarzać się częściej? Co z tym Pan/i robi? Kto mógłby Pani/u pomóc, aby częściej postępował/a
Pan/i w ten sposób?
Natomiast, zdaniem T. Świtka10 istnieją sytuacje, w których bieżące kompetencje klienta
(jego umiejętności, wiedza, wartości) są niewystarczające w stosunku do celów, które chce
lub z innych względów musi osiągnąć. W takich sytuacjach istnieją dwie możliwości:
• dopasowanie celów do realnych możliwości
klienta – jego kompetencji i zasobów,
• rozwój kompetencji klienta przez trening

i naukę oraz rozbudowanie zewnętrznych
zasobów, tak by osiągały co najmniej minimalnie wystarczający poziom niezbędny do
osiągania stawianych celów (asystent rodziny proponuje klientowi udział w kursach, terapii, informuje, przeprowadza trening umiejętności, towarzyszy do urzędów itd.),
• działanie pośrednie uwzględniające oba kierunki pracy.
Spotkanie, na którym planujemy działania
kończymy mówiąc: Proszę to zrobić, będzie to
zapewne trudne, ale warte wysiłku. Na następnym spotkaniu opowie mi Pan/i co się poprawiło w Waszym życiu.

Fragmenty opisu metodycznego działania asystenta rodziny Doroty
Majsterek służącego tworzenia planu pracy

Komentarz dotyczący respektowanych zasad i zastosowanych technik,
ich celowości i efektów

AR: Czego potrzebujecie teraz najbardziej? (….)
P.M.: No nie wiem jaka sukienka ma być na komunię dla Wiktorii.
Ustalono, że Pani Małgorzata ma zebranie w szkole i tam prawdopodobnie dowie się wszystkiego na temat opłat, sukni i dodatków do
komunii.
AR.: Co jeszcze ?
P.M.: Pani Dorotko, bo ja zawaliłam z tą wizytą u urologa, nie pojechałam
jak miałam ustalony termin przez pielęgniarkę Ośrodka i ona jest teraz
pewnie zła na mnie. Ale ja mam kłopot, bo nie wiem, jak tam dojechać. I
sama się boję. To przecież jest w Katowicach.
Stwierdzono wspólnie, że ten cel jest ważny dla klientki. Asystent ustali
termin wizyty do urologa (gdyż klientka nie miała pieniędzy na doładowanie karty na telefon komórkowy). Po ustaleniu wizyty, wspólnie
zastanowimy się nad dalszym rozwiązaniem, dotyczącym dojazdu do
ośrodka.
AR.: Pani Małgorzato czy coś jeszcze jest teraz ważne i w czym mogłabym
pomóc?
P.M.: Nie wiem.
AR.: Czy sądzi Pani, że mogłaby Pani ustalić na jaką kwotę jesteście Państwo zadłużeni w ośrodku za wyżywienie Pawełka ?

ustalanie aktualnych potrzeb klientów
formułowanie celów krótkoterminowych, do których są gotowi dążyć

Pani Małgorzata stwierdziła, że gdy będzie jechać w piątek po Pawełka
to zapyta się w sekretariacie jaką kwotę jest winna Ośrodkowi.
AR.: A co Pan jest gotowy zrobić z w najbliższym czasie ?
P.D.: Myślę, że powinienem złożyć ten wniosek do sądu o spadek po mamie.
Stwierdzono, że Pan Dawid pójdzie do Sądu Rejonowego i złoży wniosek, który już dawno napisał wspólnie z kuratorem.
AR.: Co jeszcze?
P.D.: No brak pracy.
Ustalono, że Pan Dawid znajdzie życiorysy zawodowe, które kiedyś pisał
i na następnej wizycie mi pokaże.
AR.: Chcę Was jeszcze zapytać: Po czym poznacie, że moje przychodzenie
do Was było pomocne?
Obydwoje stwierdzili, że będzie ciszej w domu, nie będą się tak kłócić.
(…) Ustaliliśmy dzisiaj na spotkaniu, co jest dla Was istotne i co chcielibyście przez ten tydzień zrobić. Doceniam fakt, że zależy Państwu na
zmianie sytuacji rodziny i jesteście gotowi do wykonywania działań. Pani
Małgorzato zadeklarowała Pani, że porozmawia z Panią Teresą S. ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nt. zaległości w opłatach
za wyżywienie Pawełka oraz, że weźmie Pani udział w zebraniu w szkole
Wiktorii i tam uzyska Pani potrzebne informacje dotyczące Komunii św.
Natomiast Pan złoży wniosek do Sądu Rejonowego, aby nabyć spadek
w formie mieszkania po swojej matce. Ja z mojej strony zadzwonię do
rejestracji Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i ustalę termin wizyty
do urologa dziecięcego. Zapiszemy to zaraz w planie pracy. Kopię tego
planu Wam zostawię. Przyjdę do Was 18 marca i opowiecie mi, co się u Was
poprawiło.

wyznaczenie działania przez klientkę

10

Tamże.
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znalezienie celów i działań, od których klienci są gotowi zacząć
powoduje wzmocnienie ich wewnętrznej motywacji do ich faktycznej
realizacji, wzmacnia ich poczucie wartości i sprawczości

poszukiwanie tego, co dla klientów jest aktualnie ważne do realizacji
i w czym potrzebują pomocy asystenta

badanie gotowości klienta do działania
wyznaczenie działań dla klienta

c.d. badania preferowanej przyszłości

podsumowanie
komplementowanie
wymienienie wyznaczonych do wykonania przez klientów i asystenta
działań

tworzenie planu pracy z rodziną

Plan pracy, jako dokument współpracy asystenta z rodziną, powinien być krótki i zawierać tylko tyle ile wymagane jest w ustawie.
Zgodnie z art. 15. ust. 3: „Plan pracy z rodziną, obejmuje zakres realizowanych działań
mających na celu przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, a także zawiera terminy
ich realizacji i przewidywane efekty”. Krótki
i syntetyczny, gdyż należy go pisać z klientami w ich domu odręcznie a nie w biurze na
komputerze. Tworzenie dokumentu powinno odbywać się w fazie metodycznego działania – planowanie, a nie po nim lub przed
nim (w praktyce można spotkać sytuacje, że
pracownik tworzy dokument samodzielnie

przed spotkaniem z rodziną lub długo po nim
w obawie przed kontrolą). Napisanie planu
powinno zająć około 15 minut ograniczając
do minimum pracę nad dokumentami na
korzyść pozostawienia czasu pracy nad kontaktem, emocjami klienta, wspólną realizacją
planu, samodzielnością członków rodziny.
Plan powinien być zarówno długoterminowy
(określać kierunek działań dalekosiężnych,
np. na pół roku), jak i krótkoterminowy (od
jednego do następnego spotkania oraz brać
pod uwagę zmienność sytuacji rodziny).
Przykład planu pracy z rodziną sporządzony
przez asystenta rodziny Justynę Michalską.

PLAN PRACY Z RODZINĄ nr 12/2014
Imiona i nazwiska członków rodziny:
Państwo Nowak z dziećmi
Adres pobytu: Duża Wieś ul. Warszawska 12/3
Imię i nazwisko asystenta rodziny: Justyna Michalska

Data sporządzenia: 26.05.2014r.
CEL GŁÓWNY: podniesienie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz
poprawa sytuacji socjalno-bytowej rodziny

L.p.

Cel szczegółowy Działanie

Termin i miejsce
wykonania

Osoba odpo- Przewidywane
wiedzialna za efekty działań
wykonanie
działania

1.

Podjęcie pracy
przez Pana
Bogumiła

Do 30 .05.2014
ul. Brukowa 15 W

Pan Bogumił
Nowak

2.

Zgłoszenie
Umówienie wizyty w Poradni Pedadzieci na bada- gogiczno Psychologicznej
nia do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

Do 13.06.2014
Asystent
Poradnia Pedago- Rodziny
giczno Psychologicznej w L.
ul. Sobieskiego 12

Zdiagnozowanie
dojrzałości szkolnej
Marka i wydanie
opinii nt. rozwoju
Pauliny

3.

Sprawdzenie
sytuacji mieszkaniowej
P. Nowak

Wizyta w Urzędzie Miasta w celu
określenia możliwości mieszkaniowych dla klientów

27.05.2014r. Urząd Pani MałgoMiasta i Gminy W. rzata Kowalul. Rynek 14
ska-Nowak
Asystent
Rodziny

Ustalenie konieczności składania
nowego wniosku
na lokal socjalny

4.

Podniesienie
umiejętności
wychowawczych-rodziców

Pedagogizacja rodziców, dot. utrzy- 28. i 30. 05.14
mywania higieny, omówienia zagro- mieszkanie rożenia związanego z przebywaniem dziny
na podwórku, zabawą na jezdni,
oddaleniem się od domu, ustalenie
zasad wychodzenia na dwór obowiązujących Paulinę i Marka oraz
nagród za ich respektowanie oraz
konsekwencji za ich łamanie

Złożenie dokumentów CV w firmie
układającej chodniki

cała rodzina
Asystent
Rodziny

Uzyskanie zatrudnienia

higiena dzieci bezpieczeństwo dzieci
podniesienie autorytetu rodziców
i ich umiejętności
wydawania i egzekwowania poleceń,
respektowanie
zasad

Justyna Michalska
Małgorzata Kowalska - Nowak
Karolina Gruszka
		
Bogumił Nowak
(podpis asystenta rodziny)		
(podpis rodziny)
(podpis pracownika socjalnego)
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Do najczęstszych błędów w czasie pisania
planu pracy z rodziną należą:
––pisanie planu bez udziału rodziny,
––przydzielanie działań nieobecnemu na spotkaniu członkowi rodziny,
––mylenie działań z celami i na odwrót,
––niepodawanie adresów instytucji,
––nieokreślanie terminów wykonania działań,
––zbyt dużo działań do wykonania między
spotkaniami,
––nieuzasadniona dyrektywność asystenta
przy tworzeniu planu, narzucanie działań
klientom,
––dyrektywne rozlicznie klientów z wykonania
działań.
V. Działanie – realizacja planu pracy.
Na tym etapie przebiega realizacja zadań
przez członków rodziny, asystenta rodziny przy współpracy z innymi pracownikami
służb społecznych, służąca poprawie sytuacji
rodziny, bezpieczeństwu dzieci oraz usamodzielnieniu ich członków. Między spotkaniami klienci i asystent rodziny podejmują różne działania, które co jakiś czas są omawiane
a plan pracy aktualizowany. Możemy poprosić klientów np. o to, aby:
• coś zrobili, ale ważne by to było, zwłaszcza
na początku coś niewielkiego, aby klient
mógł odnieść sukces, najlepiej, coś co już
wcześniej zrobił z powodzeniem, a o czym
nam opowiedział w trakcie analizy wyjątków,
• zrobili coś nowego lub inaczej niż zwykle
i zaobserwowali jak to wpłynie na innych
członków rodziny,
• robili tak samo i obserwowali jak to wpływa
na innych,
• zastanowili się nad czymś i opowiedzieli
o wnioskach przy okazji następnego spotkania,
• dbali o coś, co w ich życiu jest dobre i opowiedzieli, co udało się w tej sprawie zrobić,
• udawali, że potrafią coś robić, co chcieli by
umieć i opowiedzieli o tym,
• zrobili coś co wymagają od nich instytucje
takie jak sąd, przy czym dajmy wybór od jakich zobowiązań chcą zacząć.
Jeśli klient ma coś zrobić, sprawdźmy nie

Podlaski Przegląd Społeczny

tylko, czy chce to wykonać, ale też czy ma
możliwości i jest na to gotowy. Zaczynajmy
od rzeczy, do których podjęcia klient posiada gotowość. Jeśli klient nie potrafi wykonać
danej czynności samodzielnie, za pierwszym,
drugim razem możemy mu towarzyszyć.
VI. Ocena okresowa.
Co kilka spotkań asystent rodziny dokonuje
oceny służącej sprawdzeniu, czy wykonywane
przez niego i członków rodziny działania prowadzą do osiągnięcia zakładanych celów. Kolejnego spotkania nie powinno się zaczynać
od dyrektywnego egzekwowania od klientów
działań wpisanych w planie na poprzednim
spotkaniu, gdyż to ich zniechęca i powoduje opór. Warto zacząć optymistycznym: Co
się poprawiło od naszego spotkania? I czekać
na relację klientów. Kiedy klient zrelacjonuje
wydarzenia, wtedy być może łatwiej będzie
dostrzec pozytywne zmiany, chociaż przez to,
że asystent je doceni. W przypadku zaś, gdy
klient twierdzi, że nic się nie zmieniło można
zastosować następująca strategię: A, czyli nic
się nie zmieniło… Jest tak jak było. Czyli się nie
pogorszyło? Co takiego Pani robiła, że się nie
pogorszyło? Natomiast w przypadku, kiedy
klient mówi, że się pogorszyło można zadać
pytania o radzenie sobie, np. Jak to się dzieje,
że nie jest jeszcze gorzej? Co pomagało do tej
pory? Co Panu jakkolwiek pomaga? lub zacząć
od początku: Co mogę Pani zdaniem zrobić,
żeby lepiej pomóc? Jeśli klient nie wykonał
działania wpisanego wcześniej do planu pracy warto dowiedzieć się, czy zrobił coś innego
zamiast podążania za propozycją asystenta,
co również doprowadziło go do celu, jeśli tak
to zapytać, co w tym, co wykonał było przydatnego albo pomocnego. Jeśli nie wykonał
zadania, należy zapytać, czy cel, do którego
miało ono doprowadzić jest nadal dla niego
ważny, jeśli tak, to można zaplanować realizację tego zadania na następny okres, zmienić
działanie lub towarzyszyć klientowi w jego
wykonaniu. Jeśli klient odniósł porażkę warto
zapytać o to, czego te niepowodzenia uczą,
jak ta osoba reagowała na nie. Należy poszukać reakcji, które były najbardziej pomocne,
spytać, o to, jak ta osoba próbowała wracać

na właściwą drogę, docenić to, pytać, jak i co
ta osoba starała się robić, by minimalizować
skutki tych niepowodzeń oraz naprawiać to,
co się zepsuło. Jeśli klientowi udaje się coś
robić, a kontynuacja tego stanu jest trudna,
przygotujmy się na nawrót do starych przyzwyczajeń (np. użycia alkoholu), omawiając
Fragmenty opisu metodycznego działania asystenta rodziny Marii
Mikusek
Przywitałam się i powiedziałam: chciałam zapytać, co zmieniło się od
naszego ostatniego spotkania. Widzę, że okna są umyte, powieszone czyste
firanki i zamocowane karnisze. Naczynia pozmywane, a co jeszcze się
poprawiło?
(W kuchni nadal dużo prania leży na podłodze)
Pani Renata: Jest lepiej, ale nie wszystko udało nam się zrobić.
AR.: A co zrobili Państwo oprócz tego, co powiedziałam?
P.R.: Ubrania są posegregowane i poukładane w szafkach, nawet chłopcy
byli zdziwieni, bo zostało im jeszcze dużo miejsca. Darek wytrzepał dywany.
Kamil umył okna, ale wodą z octem, bo nie mieliśmy płynu.
AR.: Mówi Pani, że ubrania są uporządkowane, dywany wytrzepane, okna
umyte pomimo braku płynu, świetnie sobie poradziliście. Co jeszcze się
udało?
Pan Dariusz: Chłopaki robili wszystko jak było w planie, sami tego pilnowali,
ale tylko przez trzy dni, potem powiedzieli, że to nudne, bo i tak nikt ich nie
docenia.
AR.: Z tego co Pan powiedział chłopcy starali się przez trzy dni i przestali, bo
nikt ich nie docenił? Czy dobrze zrozumiałam?
P.D.: Tak, pewnie gdybyśmy ich pochwalili z Renatą robili, aby to dalej.
AR.: Rozumiem, że teraz jak chłopcy zrobią coś z zaplanowanych działań, to
Państwo ich pochwalicie?
P.D.: Tak, na pewno.
AR.: To świetnie, co jeszcze zrobiliście z tych działań, które zaplanowaliśmy?
P.R.: Tak, umówiłam Kamila na wizytę w tej poradni, co Pani dała adres na
22.06.2014r. Zapisałam Adriana i Daniela do dentysty na 17.06.2014r. a ja
już byłam u lekarza i dostałam skierowanie na rehabilitację do szpitala w R.
AR.: O, to bardzo dużo Pani zrobiła. Dzięki czemu to było możliwe?
P.R.: Ten plan trochę pomógł i jak już się zabrałam za to umawianie tych
wizyt u lekarzy to okazało się, że to nie takie trudne. Muszę pochwalić Kamila, bo tylko raz spóźnił się na praktyki, a chłopcy byli codziennie w szkole
i dyrektorka ani razu nas nie wzywała.
AR.: I co wtedy Pani czuła? Co myślała?

dokładnie co zrobić w chwilach kryzysu, namowy innych osób do destrukcyjnych zachowań, i kto mógłby pomóc. Omówmy z klientem strategie pozwalające na kontynuację
konstruktywnych zachowań, gdy widzimy,
że jego motywacja do wysiłku po pierwszych
sukcesach maleje.
Komentarz dotyczący respektowanych zasad i zastosowanych technik,
ich celowości i efektów
docenienie konstruktywnych działań klientów, pytanie o inne pozytywne zmiany,
ma na celu zwrócenie uwagi klientów na poprawę sytuacji oraz podniesienie ich
poczucia wartości i sprawczości

docenienie konstruktywnych działań klientów
pytanie o inne pozytywne zmiany

frazowanie

wzmocnienie rozwiązania podanego przez klienta
pytanie o wykonanie działań zapisanych w planie pracy z rodziną

obrazowanie zmiany: pytania o emocje, pytania relacyjne
mające na celu pokazanie klientom, iż zmiana wpływa nie tylko na ich zachowanie,
ale lepsze samopoczucie i poprawę relacji z innymi osobami

P.R.: Byłam zadowolona i dumna z nich.
AR.: Mówi Pani, że była zadowolona i dumna, a czy ktoś jeszcze zauważył te
zmiany jakie u Państwa zaszły?
P.D.: Tak, sąsiad Paweł.
AR.: Po czym to zauważył?
P.D.: Przed domem chłopaki posegregowali śmieci, a jednego wieczoru, gdy
kosił trawę, to poszli mu pomóc, a potem zaprosili go do gry w piłkę. Paweł
ich pochwalił, bo nie słyszał żeby przeklinali.
AR.: I co Pan wtedy czuł?
P.D.: Byłem dumny, że mam takich synów.
AR.: Więc mówi Pan, że był dumny z synów, a czy był ktoś jeszcze kto to
zauważył?
P.R.: Ewa, siostra Darka. Przywiozła nam trochę jedzenia, a my akurat sprzątaliśmy. Przestraszyła się na początku, bo myślała, że znowu się przeprowadzamy. Ona często nam pomaga jak brakuje pieniędzy. Przywozi papierosy
Darkowi z rynku bo są tańsze.
P.D.: Wiem powinienem rzucić palenie, ale nie wiem czy dam radę.
AR.: Panie Dariuszu czy mogę zaproponować pewien eksperyment?
P.D.: Na czym on będzie polegał?
AR.: Wypełnimy razem taki arkusz ważenia decyzji, może on pomoże Panu
podjąć decyzję, zgadza się Pan?
P.D.: Mogę spróbować, ale całkiem palenia nie rzucę (…)
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ambiwalencja klienta
praca nad kolejnym celem
propozycja ważenia decyzji
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Pisemna ocena sytuacji rodziny powinna być
sporządzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, napisana w formie sprawozdania. W sprawozdaniu tym powinny być: dane rodziny,
dane asystenta, okres współpracy rodziny
z asystentem (data), działania rodziny i zadania asystenta wykonane z rodziną i na jej
rzecz w tym okresie oraz efekty, które zostały
osiągnięte w czasie pracy z asystentem i podpis asystenta.
VII. Ocena końcowa i zakańczanie współpracy.
Po osiągnięciu zakładanej zmiany, asystent rodziny monitoruje jej stabilizowanie
się i przygotowuje rodzinę do zakończenia
współpracy.
Do warunków koniecznych, które muszą być
spełnione, aby usamodzielnić rodzinę, należy
zaliczyć:
• bezpieczeństwo dzieci (brak maltretowania, wykorzystywania seksualnego, zaniedbywania dzieci oraz przemocy w relacjach
między dorosłymi),
• w co najmniej dobrym stopniu rozwinięte
umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców (lub opiekunów dziecka),
• w co najmniej dobrym stopniu rozwinięte
umiejętności prowadzenia gospodarstwa
domowego,
• co najmniej dobre relacje w rodzinie nuklearnej,
• co najmniej ograniczenie picia alkoholu opiekunów dziecka, czyli brak zjawiska
problemowego używania alkoholu - okazjonalne spożywanie małej ilości alkoholu bez
upijania się,
• uregulowanie spraw sądowych i urzędowych,
• samodzielność w rozwiązywaniu trudności
życia codziennego,
• samodzielność w realizacji różnorakich
spraw na rzecz dzieci i domu,
• poczucie siły, własnej wartości, sprawstwa
i kontroli nad własnym życiem, umiejętność
egzekwowania praw, stawiania granic.
Dodatkowym, oczekiwanym wskaźnikiem
jest wyjście rodziny z systemu pomocy społecznej, czyli podjęcie pracy zawodowej oraz
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niekorzystanie już ze świadczeń rodzinnych
i z pomocy społecznej. Nie zawsze jest to
jednak możliwe. Z doświadczeń w realizacji
asystentury wynika, iż najtrudniej osiągnąć
pełne uniezależnienie od systemu pomocy
rodzinom niepełnym wielodzietnym, gdzie
matka nie może podjąć pracy zawodowej ze
względu na opiekę nad kilkorgiem małych
dzieci oraz w rodzinach z rodzicami upośledzonymi umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi, nieposiadającymi wsparcia w rodzinie dalszej. Efektem pracy asystenta jest
też zmiana sytuacji prawnej: rodzicom zostają
przywrócone pełne prawa rodzicielskie oraz
zostaje odwołany nadzór kuratora. Ponadto
rodzice, wychowawcy, nauczyciele w szkole
i inne osoby zauważają zmiany w wyglądzie
i zachowaniu dzieci. Sami klienci – rodzice
powinni mieć też przekonanie, że poradzą sobie z utrzymaniem wypracowanych zmian, że
nie potrzebują już wsparcia.
Nie o to chodzi, żeby wszystkie problemy
klientów zostały rozwiązane, bo to jest niemożliwe. Najważniejsze w pracy asystenta rodziny jest takie wzmocnienie klientów, które
oznacza wyposażenie ich w narzędzia do rozwiązywania własnych zestawów problemów.
Nie ma bowiem czegoś takiego jak życie wolne od problemów. Ponadto klient powinien
wiedzieć, gdzie ma szukać pomocy, kiedy
problemy znów go przerosną.
W przypadku, kiedy nie ma postępu w pracy
z rodziną, warto pomyśleć o tym, aby skonsultować się z zespołem asystentów, konsultantem z zewnątrz albo superwizorem. Być może
należy pomyśleć o oddaniu pracy z rodziną
innemu asystentowi. Niedopasowanie klienta i pracownika może się zdarzyć w każdym
czasie i w każdym programie. Takie przypadki
są częste w dziedzinie pomagania. Zanim to
jednak nastąpi warto jeszcze zrobić eksperyment ze zmianą lokalizacji spotkań, pory
dnia, w której zazwyczaj się spotykasz lub np.
zapytać o spotkania z członkami rodziny, których asystent nie widział do tej pory. Może to
być też najlepsza przyjaciółka mamy, sąsiadka, którym klientka się zwierza.

Przydatne pytania na tym etapie. Powiedzmy,
że 10 oznacza miejsce, w którym chce Pani, by
było Pani życie, a 1 to miejsce, w którym zaczęliśmy naszą współpracę. Gdzie powiedziałby
Pani, że jest Pani dzisiaj? Co już jest, że może
Pani powiedzieć, że jest tyle … a nie mniej? Jak
Pani przypuszcza, co powiedziałby kurator, że
gdzie Pani jest?
Biorąc pod uwagę ogólnie realizację wszystkich
postanowień/ działań w planie pracy, to na
skali od 1 do 10, gdzie powiedzmy 10 oznacza
wszystko udało się zrealizować a 1 jest przeciwieństwem tego, to jaki przyznałaby Pani sobie
punkt? Co udało się zrobić, że jest to tyle a nie
mniej? Z czego jest Pani najbardziej zadowolona?
Warto, aby rodzina współuczestniczyła w każdym etapie metodycznego działania. Efektem
pracy socjalno-wychowawczej z rodziną powinna być jej samodzielność życiowa tj. nabycie umiejętności znajdywania rozwiązań
trudności występujących w życiu (odzyskanie
kontroli nad własnym życiem) oraz styl życia
zgodny z normami społecznymi, tworzenie
środowiska życia, które będzie bezpieczne
i optymalne dla rozwoju dzieci i innych osób
zależnych.
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Role i kompetencje asystenta rodziny
dr Elżbieta Bielecka
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Wprowadzenie
Jednym z podstawowych zadań współczesnego państwa jest ochrona rodziny, zwłaszcza znajdującej się
w trudnej sytuacji społecznej. Ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej1 nałożyła na gminy
obowiązek prowadzenia pracy z rodziną w środowisku
oraz wprowadziła nowe rozwiązania prawne dotyczące form pomocy rodzinie m.in. w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo–wychowawczych. Przyjęte regulacje „są
zgodne z trendami europejskimi i dostosowane do
zaleceń UE, a na ostateczny kształt rozwiązań miały
wpływ doświadczenia i dobre praktyki innych krajów
europejskich oraz najlepsze w obszarze opieki nad
dzieckiem i rodziną rozwiązania krajowe”.2
Asysta rodzinna rozszerza dotychczas stosowane metody pracy socjalnej o nowe, bardziej skuteczne sposoby rozwiązywania złożonych problemów rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z wieloma problemami, zagrożonych marginalizacją lub już
wykluczonych społecznie. W szczególności pozwala
na prowadzenie całościowej, intensywnej i wielokierunkowej pracy z rodziną dysfunkcyjną wychowującą
małoletnie dzieci. Asystent pracuje bezpośrednio z rodziną oraz podejmuje działania pośrednie realizowane
na rzecz dziecka i rodziny. Udziela również pomocy rodzicom, których dzieci zostały okresowo umieszczone
w pieczy zastępczej3, jak i rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny4.
Profesjonalna asysta rodzinna to aktywne wspieranie rodziny wychowującej dzieci, w której występują
problemy trudne do samodzielnego pokonania przez
jej członków. „Celem głównym pracy asystenta rodziny
jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabil1 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9
czerwca 2011 roku, Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.
2 Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 Ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Warszawa 2013 r., s. 5, www.mpips.gov.pl (25.08.2014).
3 Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego
umieszczenia dziecka poza rodziną. Asystent rodziny, o ile jest to
zasadne, pracuje z rodzicami ubiegającymi się o odzyskanie pełni
władzy rodzicielskiej.
4 Ponadto w zależności od sytuacji dziecka współpracuje z rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym
ośrodkiem preadopcyjnym. Współpracuje też z rodziną wspierającą, pomagając jej w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu
gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
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ności życiowej i odpowiedzialności za własne życie,
który pozwala jej, o ile to możliwe, na samodzielne
funkcjonowanie i wychowywanie dzieci”5. Efektem prawidłowo prowadzonej pracy jest pozostanie dziecka
w rodzinie naturalnej lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną.
Asysta rodzinna wpisuje się w koncepcję zmiany systemu pomocy rodzinie umożliwiając jakościową, pogłębioną, aktywną pracę z jej poszczególnymi członkami.
Anna Jaśkowska wskazuje, że „istotnym elementem
odróżniającym pracę asystenta rodziny od pracownika socjalnego jest świadczenie wyłącznie pracy socjalnej. Asystent rodzinny, w zależności od potrzeb, może
nawet kilka razy w tygodniu wejść w środowisko, aby
wspierać i monitorować realizację wcześniej ustalonych działań. Nie chodzi tylko o <<techniczne>>
wykonywanie zadań, udzielanie porad i wskazówek,
co <<tu i teraz>> należy robić, ale przede wszystkim
o wpływanie na zmianę postawy odbiorcy wobec zaistniałych trudności życiowych. Jest to cel długoterminowy, jednak jego realizacja nadaje sens pracy asystenta
i jest najskuteczniejszą formą pomocy, wzmacniającą
człowieka na trudy dalszego życia”6.
Arkadiusz Żukiewicz zwraca uwagę na trzy zasadnicze
aspekty odnoszące się do trzech sfer funkcjonowania
asystenta rodzinnego, jako: zawodu wykonywanego
w ramach służby społecznej, jako usługi realizowanej
w ramach systemu pomocy i wsparcia społecznego
oraz jako swoistego przejawu ingerencji państwa w życie rodzinne, na którą zostaje wyrażone przyzwolenie
społeczne w imię „dobra wyższego”. Pierwsze dwa zagadnienia wiążą się bezpośrednio ze sferą funkcjonowania zawodowego i systemowego. Trzecie zaś wpisuje się w dyskurs o zakresie, jak i granicach moralnych
oraz prawnych interwencji instytucji państwowych
(samorządowych) w sferę wolności człowieka, przez
wprowadzanie czynników zewnętrznych, choć z przypisaną intencją wspomagania i poprawiania warunków
życia codziennego rodziny7. Należy jednak podkreślić,
5 Standardy świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawa,
www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl (25.08.2014).
6 A. Jaśkowska, Specyfika pracy asystenta rodzinnego na przykładzie projektu systemowego „Działanie szansą na przyszłość” realizowanego przez MOPR w Kielcach, w: A. Żukiewicz (red.) Asystent
rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Wyd. Impuls, Kraków 2011,
s. 142-143.
7 A. Żukiewicz, Asystent rodzinny: profesja i pomoc. Odniesienia
do etycznych aspektów ingerencji w życie rodzinne, w: A. Żukiewicz (red.) Asystent rodzinny…, dz. cyt., s. 10.

że asysta rodzinna opiera się na zasadach: pomocniczości, współpracy i dobrowolności, a asystent rodzinny pracuje z klientami z poszanowaniem ich godności
oraz prawa do samostanowienia.
W prezentowanym tekście skoncentruję się na kompetencjach i przygotowaniu asystenta rodziny do pracy
socjalno-wychowawczej.
Założenia teoretyczno-metodyczne asysty rodzinnej
Asystent rodziny powinien mieć szeroką wiedzę w zakresie teorii i metodyki działania w pracy socjalnej.
Świadomość wyboru adekwatnego modelu teoretyczno-metodologicznego czy metodycznego, jego założeń, procedur postępowania wpływa na efektywność
podejmowanych działań8.
Asysta rodzinna polega na bezpośredniej pracy z rodziną (z poszczególnymi jej członkami) poprzez wspólne
poszukiwanie rozwiązań problemów, z którymi sama
nie może sobie poradzić. Takie ujęcie roli asystenta
rodziny oznacza zastosowanie idei empowerment,
czyli podejmowania działań aktywizujących, których
„podstawowym celem jest przywracanie zdolności jednostek i grup społecznych do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym, walka ze społecznym wyłączeniem (exclusion), marginalizacją i alienacją”9. Idea pracy
socjalnej opartej na budzeniu sił jednostkowych i zbiorowych szeroko była prezentowana w pracach Heleny
Radlińskiej, która w latach 30. XX w. w pozycji „Stosunek
wychowawcy do środowiska społecznego” wskazywała, że wartość pracy wychowawcy „mierzy się nie tym,
co uczyni sam, lecz tym, co potrafi wydobyć z gromady,
wśród której i z którą pracuje”10.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że najskuteczniejszą formą pomocy osobom marginalizowanym
społecznie są usługi społeczne o charakterze aktywizującym. Do metod służących poprawie sytuacji życiowej
rodzin problemowych należą „instrumenty aktywnej
integracji obejmujące działania służące zwiększeniu
możliwości podjęcia pracy (instrumenty aktywizacji
zawodowej), uzupełniania wykształcenia (instrumenty aktywizacji edukacyjnej), poprawy stanu zdrowia
i jakości funkcjonowania w rodzinie i społeczności (instrumenty aktywizacji zdrowotnej), pomagające przezwyciężyć izolację społeczną i wskazujące sposoby
8 Szczegółowa klasyfikacja oraz prezentacja metod i technik pracy
socjalnej, które mogą być wykorzystane w praktyce asystenta rodziny, m.in. w: I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny.
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej,
Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2010.
9 K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Interart,
Warszawa 1996, s. 96.
10 H. Radlińska, Pedagogiki społeczna, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław – Warszawa – Kraków
1961, s. 60.
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angażowania się na rzecz społeczeństwa (instrumenty
aktywizacji społecznej)”11.
Każda rodzina jest inna, gdyż kumulują się w niej różne problemy społeczne, emocjonalne, zdrowotne.
Toksyczne relacje wewnątrzrodzinne, uzależnienia,
ubóstwo czy/i bezradność wymagają podjęcia innych,
dedykowanych form wsparcia. Dlatego też, trudno jest
stworzyć uniwersalny schemat pracy z rodziną wieloproblemową. Analiza opracowanych, na potrzeby
samorządów terytorialnych, standardów świadczenia
asysty rodzinnej, jak i przewodników asystenta rodziny12 wskazuje, że asystent ma możliwość zastosowania
w swej pracy różnych modeli metodycznego działania.
To analiza sytuacji warunkuje wybór modelu pracy socjalnej – praca z rodziną, pracę w rodzinie, pracy dla
rodziny – mającej na celu dawanie szans na korektę zaistniałych dysfunkcji13. Podejście systemowe uzasadnia
natomiast konieczność wielowymiarowego postrzegania konkretnej sytuacji problemowej oraz poszukiwania potencjalnych rozwiązań we wszystkich sferach
życia indywidualnego i społecznego. Jedną z koncepcji
metodycznych pracy asystenta rodziny może być również Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach14.
Trudno mówić o możliwości zastosowania asysty rodzinnej, jako uniwersalnej metody we wszystkich typach rodzin problemowych. To wnikliwa diagnoza
potrzeb, możliwości, ograniczeń oraz zadań, których
rodzina – nie potrafi, nie może, nie chce realizować –
uzależnia wybór metody pracy. Badania wskazują, że
dominującą metodą pracy z rodziną jest metoda prowadzenia indywidualnego przypadku, z elementami
metody pracy grupowej i metody organizowania środowiska lokalnego15.
11 A. Jaśkowska, Specyfika pracy asystenta rodzinnego, dz. cyt.,
s. 141-142.
12 Zob. m.in. Standardy świadczenia asysty rodzinnej w m.st.
Warszawa odnoszące się do Programu Rodzina na lata 20102020 przyjętego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawa z dnia
13 maja 2010, warszawarodzinna.um.warszawa.pl (25.08.2014);
Standardy pracy asystenta rodziny w Białymstoku, (red.) I. Owczaruk, A. Tomulewicz, E. Bielecka, Białystok 2011; Poradnik asystenta
rodziny www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl (25.08.2014); Poradnik
asystenta rodziny gopstychowo.naszbip.pl (25.08.2014)
13 Analizę porównawczą modeli pracy socjalnej: „praca z rodziną”, „praca w rodzinie”, „pracy dla rodziny” przedstawia m.in. A.
Kotlarska-Michalska w: Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla
rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i
asystenta rodziny, w: A. Żukiewicz (red.) Asystent rodzinny…, dz.
cyt., s. 66-72.
14 Izabela Krasiejko (między innymi w monografiach Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na
rozwiązaniach w pracy socjalnej oraz Praca socjalna w praktyce
asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach) bardzo szczegółowo prezentuje role i zadania oraz
metodyczne podstawy działania asystenta rodziny. Na podstawie
własnych badań empirycznych charakteryzuje założenia, przebieg
i rezultaty Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z rodziną z wieloma problemami.
15 zob. A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warsza-
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Kompetencje asystenta rodziny
Osoba zatrudniona na stanowisku asystent rodziny pomaga rodzinom będącym w trudnej, skomplikowanej
sytuacji życiowej, dlatego powinna być przygotowana
do pełnienia wielu zadań, wymagających różnorodnych kompetencji w zależności od pola działania. Poza
posiadaniem rozleglej wiedzy, pozwalającej postrzegać i definiować problemy poszczególnych członków
rodziny w szerokim kontekście ich uwarunkowań, konieczne są umiejętności doboru adekwatnych metod
postępowania do konkretnych przypadków, analizowania na bieżąco zależności pomiędzy wieloma czynnikami współtworzącymi daną sytuację oraz właściwego definiowania ról społecznych swoich i klientów16.
Dlatego też, aby zostać asystentem rodziny, trzeba
spełniać kilka wymogów formalnych17. Przede wszystkim należy posiadać wykształcenie wyższe na kierunku
pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna. O pracę mogą ubiegać się również
osoby z wyższym wykształceniem w innym kierunku
uzupełnionym o odpowiednie studia podyplomowe
lub z wykształceniem średnim uzupełnionym o odpowiednie szkolenia18. Kandydaci ci muszą wykazać się
dodatkowo odpowiednim stażem pracy z dziećmi lub
rodziną19. Asystent rodziny obowiązany jest również do
systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Ważne jest, by w procesie edukacji obok rozwijania
sprawności zawodowego działania kształtowane były
odpowiednie postawy osób, mających w przyszłości
nieść pomoc niewydolnym, bezradnym, dysfunkcyjnym. Należy też zaznaczyć, że nie każdy się do tej pracy nadaje, gdyż zdecydowanie jest to zawód dla ludzi
z pasją. Idealny kandydat na to stanowisko powinien
posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny
i rozwoju dziecka, znać szczególnie kwestie związane
z wypełnianiem ról i postaw rodzicielskich, pielęgnacją,
socjalizacją i wychowaniem. Asystent nie może przejmować obowiązków rodzicielskich, ale uczy, instruuje,
wspiera. Wskazuje możliwości skorzystania z lokalwa 1974.
16 Por. K. Wódz, K. Faliszek, Wstęp, w: K. Wódz, K. Faliszek (red.),
Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej,
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2010, s. 7.
17 Ustawa o wspieraniu rodziny…, dz. cyt., art. 12.
18 Zakres programowy szkolenia, liczbę godzin, a także kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011, Nr 272,
poz. 1608).
19 Analiza, opracowanych przez różne ośrodki, standardów pracy
asystenta rodziny wskazuje, że zalecane jest odbycie stażu (pod
kierunkiem doświadczonego asystenta) przygotowującego do
profesjonalnej pracy z rodziną. Wskazany jest również trening interpersonalny, zob. m.in. Standardy pracy asystenta rodziny w Białymstoku…, dz. cyt., s. 7.
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nych zasobów instytucjonalnych, bądź też towarzyszy
w spotkaniach z urzędnikami czy specjalistami. Ponadto, ma wiedzę dotyczącą problemów osób dorosłych,
m.in.: bezrobocia, uzależnienia, konfliktów, rozwodów,
przemocy, jak i aspektów prawnych tych sytuacji. „Dobre praktyki” pokazują, że do poszczególnych rodzin
kierowani powinni być asystenci, posiadający szczególne kwalifikacje, dostosowane do potrzeb danej rodziny
czy problemu, jaki mają do rozwiązania, np. do rodziny z problemem alkoholizmu powinien być skierowany asystent posiadający doświadczenie i kwalifikacje
w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom, natomiast do rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko – asystent mający odpowiednie przygotowanie
do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wskazane jest
również, by asystent posiadał doświadczenie w pracy
z rodziną wieloproblemową w ujęciu systemowym,
czyli miał umiejętność sporządzenia rozwiniętej diagnozy sytuacji rodzinnej, konstruowania planu pomocy,
organizowania i prowadzenia spotkań z rodziną.
Asystent rodziny podczas pierwszych spotkań – przyjmując podejście zapraszające – buduje pozytywne relacje, zapoznaje się z członkami rodziny i ich sytuacją,
problemami, potrzebami oraz zasobami, które może
wykorzystać w tworzeniu współpracy i planu pracy.
Podczas spotkań uwaga asystenta skupia się na wzbudzeniu zaufania i zachęcaniu poszczególnych członków
rodziny do podjęcia działań. Ocenia, jak rodzina opisuje
swoją sytuację, kto z jej członków widzi problem i jak
go definiuje, kto chętnie wejdzie we współpracę, a kto
oporuje. Normalne jest, że na początku pracy z asystentem – czyli tym „obcym” – rodzina może zniekształcać
obraz rzeczywistości oraz nie ujawniać pewnych faktów. Dopiero, gdy rodzina nabierze zaufania, otwiera
się, co daje możliwość pełniejszego poznania rzeczywistości, nakreślenia realnych celów, wyjaśnienia i wynegocjowania działań służących realizacji tych celów. Dlatego też asystent rodziny powinien posiadać wiedzę
dotyczącą m.in. kwestii związanych: z motywacją i motywowaniem, kryzysem i jego etapami, oporem klienta,
procesem grupowym. Należy jednocześnie zaznaczyć,
że zwłaszcza na początku pracy z rodziną wieloproblemową asystent stosuje kierowanie i kontrolowanie,
płynnie przechodząc od metod opartych na działaniu,
do metod uruchamiających wgląd w siebie i autoanalizę20. Istotne jest również wzbudzenie w członkach
rodziny poczucia użyteczności pomagającego. Jakość
relacji między asystentem a klientem jest podstawą
kształtowania dalszej współpracy stron, dlatego ważna jest umiejętność słuchania, okazywanie zrozumienia i akceptacji. Ocenianie, pouczanie, moralizowanie temu nie służą. W dalszej pracy z rodziną nie jest
20 Zob. m.in. I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny…,
dz. cyt., s. 147; Standardy pracy asystenta rodziny w Białymstoku…, dz. cyt., s. 8.

wskazana też nadopiekuńczość i wyręczanie. Z drugiej
strony, nie należy pospieszać, zmuszać do działania czy
forsować swoje rozwiązania. Niedotrzymywanie przez
asystenta zobowiązań, brak czasu i zaangażowania nie
wpływa na budowanie współpracy. Instrumentalne
traktowanie klientów bądź brak wiary w ich możliwości
jest niedopuszczalne, natomiast komplementowanie
i wskazywanie ich mocnych stron, poprawia samoocenę oraz wzmacnia poczucie sprawczości i motywację
do dalszych działań.
Interdyscyplinarna wiedza i profesjonalne kompetencje są niezbędne, by we właściwy sposób oddziaływać
na jednostkę i grupę, a tym samym osiągnąć podstawowy cel – pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudności życiowych oraz w uzyskiwaniu/odzyskiwaniu
zdolności samodzielnego radzenia sobie z nimi. Istotne
jest również budowanie sieci wsparcia i współpracy ze
specjalistami, np. psychologiem, terapeutą, prawnikiem, doradcą zawodowym.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w zależności od potrzeb danej rodziny asystent pełni różne role,
między innymi: pomocnika, doradcy, terapeuty, koordynatora usług, nauczyciela-edukatora. Natomiast,
jeśli wychowanie rozumiemy, jako proces realizowany
przez całe życie, to asystenta rodziny można uważać za
wychowawcę.21 W odbiorze klientów często prezentuje
inną postawę niż kurator czy pracownik socjalny22, budując wizerunek „przyjaciela rodziny”.
Aby zostać asystentem rodziny, niezbędne jest prezentowanie pożądanych postaw oraz posiadanie odpowiednich predyspozycji, na które składają się m.in.:
wysoka kultura osobista, empatia, odpowiedzialność,
kreatywność, komunikatywność, otwartość i łatwość
nawiązywania kontaktów. Uwzględniając specyfikę
grupy odbiorców konieczna jest cierpliwość, opanowanie, odporność na stres. Asystent rodziny powinien posiadać umiejętność budowania z rodziną współpracy
opartej na szacunku, a jednocześnie umiejętnym stawianiu wymagań i granic. Charakter i specyfika zawodu wiąże się z ciągłym dokonywaniem wyborów (niekiedy wykluczających się), rozwiązywaniem różnego
typu konfliktów wewnętrznych i dylematów etycznych.
„Rozbieżność między osobistym i zawodowym systemem wartości jest tym rodzajem konfliktu, który leży
u podstaw większości dylematów etycznych przeżywanych przez pracowników socjalnych. Asymetryczność
obu systemów wartości jest więc pierwotną przyczyną
konieczności dokonywania wielu trudnych wyborów”23.
21 Por. E. Marynowicz-Hetka, Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980, s. 89.
22 Należy zaznaczyć, że zgodnie w art. 16, pkt. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny asystent rodziny wykonując czynności w ramach
swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
23 A. Olech, Etyka w profesjonalnych standardach pracowników
socjalnych, w: W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, Wy-
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Osoba pomagająca może chcieć wywierać wpływ na
system wartości i postawy światopoglądowe w duchu
własnych przekonań i norm moralnych. Ponadto, może
dochodzić do „konfliktu pomiędzy paternalizmem a samostanowieniem, czyli z jednej strony dozwolonym
stopniem ingerowania w wolność klienta, a z drugiej
strony jego prawem do decydowania o sobie”24. Osiąganie doraźnych celów nie może być przedkładane
nad faktyczny rozwój osobisty beneficjenta i dobro
jego rodziny. Konieczne jest też przestrzeganie zasady
zaufania i poszanowania prywatności. Asystent informuje rodzinę, że uzyskane informacje będą wykorzystane wyłącznie na użytek rozwiązania jej trudnej sytuacji życiowej. Wykonując zawód społecznego zaufania
należy, więc posiadać umiejętność przekazywania
informacji o kliencie (w formie ustnej i pisemnej) upoważnionym do pomagania instytucjom.
Uwzględniając duże obciążenie emocjonalne asystent
rodziny powinien mieć prawo do korzystania z poradnictwa i konsultacji, mających na celu wzmocnienie jego
kompetencji oraz przeciwdziałanie zmęczeniu emocjonalnemu i wypaleniu zawodowemu. Niezbędnym
elementem wspierającym asystenta powinna być również superwizja. Pomaga ona nie tylko asystentowi, ale
i pośrednio służy odbiorcom usług, gdyż umiejętność
radzenia sobie ze stresem zawodowym, wpływa na
jakość interpersonalnych kontaktów, a tym samym decyduje o wynikach i efektach pracy z rodziną. Regularne superwizje oraz konsultacje ze specjalistami pełnią
funkcję wspierającą, ale i nadzorującą. Pomagają m.in.
w przestrzeganiu przepisów i rozporządzeń, organizowaniu pracy własnej, w zachowaniu standardów i zasad
etyki zawodowej, stwarzają możliwość konstruktywnej
refleksji nad własnymi dylematami i emocjami. Istotna
jest świadomość, że asystent rodziny udzielając profesjonalnej pomocy ponosi odpowiedzialność za jakość
swoich działań, natomiast nie odpowiada za decyzje
podejmowane przez członków rodziny oraz wynikające
z nich konsekwencje.
Asysta rodzinna to zajęcie nie tylko pochłaniające emocjonalnie, ale i czasochłonne, w związku z tym liczba rodzin, z którymi asystent w tym samym czasie prowadzi
pracę, nie może przekroczyć 15. Im mniej rodzin przypada na asystenta, tym więcej czasu można poświęcić
na indywidualną pracę z przypadkiem i w środowisku,
a tym samym bardziej wnikliwie analizować trudności
i monitorować zmiany. Można przyjąć, że stopień osiągnięcia celów jest skorelowany z ilością czasu poświęconego danej rodzinie. Powinno się też uwzględniać
rodzaj problemów i przewidywane trudności związane
z wykonywaniem zadań wobec przydzielonych rodzin,
dawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, IPSiR, Warszawa 1998,
s. 106.
24 M. Łuczyńska, O odpowiedzialności etycznej pracownika socjalnego, w: W. Kaczyńska (red.), O etyce służb…, s. 94.
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jak również stopień przygotowania i doświadczenia zawodowego asystenta. Różna liczba rodzin przypadająca na jednego asystenta – uwarunkowana adekwatną
oceną sytuacji – ma zapobiec działaniom pozornym.
Efektywność działań asystenta rodziny
Efektem działań asystenta rodziny powinna być poprawa warunków życia i rozwoju małoletnich dzieci. Integracja rodziny, polepszenie komunikacji i wzmocnienie
więzi uczuciowych między jej członkami służy odbudowie funkcji opiekuńczo – wychowawczych (bądź zneutralizowaniu patogennego wpływu rodziców na dzieci). Ponadto normalizacja życia rodzinnego i uzyskanie
wiary we własne siły wpływa na zintegrowanie rodziny
z otoczeniem społecznym25.
Efektywność działań skierowanych do rodzin z grupy
wysokiego ryzyka społecznego, szczególnie z problemami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej
uwarunkowana jest głównie:
• pracą samych członków rodziny – szczególnie
stopniem zaangażowania we współpracę z asystentem;
• oddziaływaniem asystenta rodziny – zasadą odpowiadania na realne potrzeby oraz indywidualnej odpowiedzialności za wyniki pracy z konkretną rodziną;
• prowadzoną polityką prorodzinną na szczeblu
lokalnym i krajowym – w tym, kompleksowym
podejściem do problemu oraz ścisłą współpracą
instytucji państwowych i pozarządowych.
Holistyczne, wielopoziomowe ujęcie problemów rodziny, umiejętne łączenie indywidualizacji pracy socjalnej
z podejściem do rodziny jako systemu, budzenie sił,
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym
przynosi oczekiwane efekty w tworzeniu u członków
rodziny zdolności do samodzielnego i adekwatnego
funkcjonowania.
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System opieki nad dzieckiem w Polsce
Agnieszka Sobolewska
Obraz systemu opieki nad dzieckiem po
II wojnie światowej
Polski system opieki zastępczej nad dzieckiem
przez kilkadziesiąt lat po drugiej wojnie światowej opierał się na modelu interwencyjnym,
z przewagą form opieki instytucjonalnej –
domy dziecka, pogotowia opiekuńcze. Model
ten koncentrował się na pracy z dzieckiem,
nastawionej na długoterminową opiekę, często do pełnoletniości wychowanków, bez podejmowania działań zmierzających do powrotu dziecka pod opiekę rodziny naturalnej. Nie
dostrzegano potrzeby pracy z rodziną i nie
podejmowano takiej pracy. System opieki nad
dzieckiem opierał się na podziale kompetencji między resortami zdrowia, oświaty, pracy
i opieki społecznej. Zgodnie z postanowieniami
Uchwały Rady Ministrów z 1945 roku sprawy
opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku od 3 do
18 lat spoczywały na Ministrze Oświaty, natomiast opieka nad dziećmi do lat 3 spoczywała
na Ministrze Zdrowia. Ukształtowany wówczas
system utrzymywał się aż do lat 90.

Zmiany w systemie opieki nad dzieckiem
Począwszy od 1989 roku, w związku ze zmianami ustrojowymi, toczy się dyskusja nad kształtem systemu opieki nad dzieckiem w Polsce.
Narastająca krytyka takiego modelu narodziła
się w połowie lat 90. XX wieku, zmierzająca do
przekształcenia systemu opieki instytucjonalnej w system prorodzinny. Formalny początek
zmian związany jest z reformą strukturalną państwa podjętą na przełomie lat 90. obejmującą
reformę administracyjną kraju, reformę systemu opieki oraz reformę systemu finansów. Znaczące zmiany przyniosła decentralizacja funkcji
społecznych państwa. W następstwie reformy
opieka nad dziećmi została wyłączona z systemu oświaty i przekazana pod nadzór ministra
pracy i polityki społecznej w ramach systemu
pomocy społecznej. Zadania, które realizowali do 1999 roku kuratorzy oświaty powierzono
starostom powiatów. Powołano również nową
instytucję – powiatowe centrum pomocy rodzinie, której celem jest wykonywanie zadań
powiatu w zakresie pomocy społecznej, w tym
opieki nad dzieckiem.
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Polski system prawny dostosowuje się do standardów europejskich, w których nadaje się prymat rodzinie i rodzinnym formom opieki. Wprowadzane zmiany opierają się na założeniu, że
dziecko nie powinno na dłużej wychodzić z kręgu rodziny – naturalnej bądź zastępczej. Reforma systemu przyjęła nadrzędną zasadę, że organizowanie opieki poza rodziną własną może
nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich
możliwych form pomocy dziecku i jego rodzinie w środowisku naturalnym. Wszelkie działania służb społecznych mają stanowić warunek
prawidłowego rozwoju dziecka oraz zapewniać
mu stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Wagę
rodziny podkreśla ustawa z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Rodzina a instytucjonalna opieka nad
dzieckiem
Rodzina jest powszechnie uznawana za naturalne i podstawowe środowisko funkcjonowania
i rozwoju dziecka. Odgrywa ona szczególną rolę
w jego życiu oraz w znaczący sposób wpływa na
kształtowanie się cech niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Żadna
placówka nawet najlepiej funkcjonująca nie jest
w stanie zastąpić rodziny. Dlatego też w sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie potrafi poradzić sobie z problemami zachodzi konieczność
udzielenia jej wsparcia zewnętrznego i podjęcia
interwencji. Na gruncie prawa europejskiego
zaleca się unikanie umieszczenia dziecka poza
rodziną, z prymatem pomocy rodzinie, a umieszczenie poza nią dziecka jest uznawane za sytuację
wyjątkową, dopuszczalną tylko po wyczerpaniu
i bezskuteczności innych działań. Pozbawienie
dziecka środowiska rodzinnego powoduje liczne nieprawidłowości i zaburzenia w jego rozwoju i wychowaniu. Dom dziecka bowiem nie
jest w stanie zastąpić niepowtarzalnej atmosfery
domu rodzinnego, ze swoistymi mechanizmami
socjalizacji, kształtowania pojęć i systemu wartości. Wpływ mają na to takie czynniki jak: zbyt
duża liczba wychowanków, zbyt duża liczba podopiecznych przypadająca na jednego wychowawcę, duża rozpiętość wieku wychowanków, brak
stabilizacji związanej z ciągłymi zmianami kadry
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pedagogicznej oraz ciągła rotacja podopiecznych. Dużym problemem niosącym negatywne
skutki jest skupienie w jednym miejscu różnych
problemów, negatywnych doświadczeń i zachowań wyniesionych z patologicznego środowiska
rodzinnego.

Zmiany w instytucjonalnej pieczy zastępczej
W związku z tym od kilku lat stopniowo zmianie
ulega charakter placówek opiekuńczo – wychowawczych. Dąży się do tego, aby z przepełnionych domów dla dzieci przebywających przez
wiele lat poza środowiskiem rodzinnym zmieniły się w miejsce pobytu tylko na czas wyjścia
rodziny z kryzysu. Ponadto ulega zmniejszeniu
liczebność wychowanków mogących przebywać w danej placówce. Obecnie ich liczba nie
może przekroczyć 30 a po 2020 roku nie będzie
mogła przekroczyć 14. Możliwe to będzie poprzez poszerzenie lokalnego systemu wsparcia
dziecka i rodziny. Do zmniejszenia liczby dzieci
umieszczanych poza rodziną mogą doprowadzić działania wspierające i edukacyjne prowadzone w rodzinach, zanim jeszcze sąd postanowi o umieszczeniu dziecka w placówce.

Potrzeby rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej
Niestety zawsze pracownicy służb społecznych
będą musieli zmierzyć się z sytuacją, w której
wszelkie możliwe działania są bezskuteczne
a dziecko należy odebrać spod władzy rodzicielskiej i zdecydować o umieszczeniu go w systemie pieczy zastępczej. Dlatego też narodziła
się potrzeba rozwoju systemu rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, w tym
rodzin specjalistycznych oraz rozwoju systemu
placówek i instytucji wspierających reformowany system opieki. Dotychczasowe badania
pokazują bowiem, że formy rodzinne stanowią
o wiele korzystniejsze środowisko opiekuńczo
– wychowawcze niż nawet najlepiej zorganizowana placówka, która nie jest w stanie w pełni
zaspokoić potrzeb dziecka. Dąży się zatem do
zmniejszenia liczby domów dziecka i ich wielkości, co reguluje ustawa. Wśród szczególnie
preferowanych form opieki nad dzieckiem osieroconym wymienia się przede wszystkim rodzinę zastępczą, będącą specyficzną instytucją,
najbardziej zbliżoną w swej postaci do rodziny
naturalnej. W ramach debaty nad przyszłym
modelem opieki zastępczej klaruje się stanowisko uznające właśnie rodzinę zastępczą za
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jedną z najbardziej korzystnych form całkowitej
i okresowej opieki nad dzieckiem, pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie
naturalnej. Według ustawy dzieci w wieku do
10 lat winny znaleźć schronienie w rodzinach
zastępczych, dlatego istnieje silna potrzeba
tworzenia nowych i wspieranie już istniejących
rodzin zastępczych. Istotna jest także rozbudowa rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych. Dzieci niepełnosprawne mają
bowiem takie same prawo do wychowywania
się w rodzinie oraz godnego i możliwie pełnego życia w społeczeństwie. Dziecko niepełnosprawne ma takie same potrzeby jak każde inne
dziecko, wymaga tylko specjalnych warunków
do ich zaspokojenia. W środowisku rodzinnym
uzyskuje się lepsze efekty usprawniania i rehabilitacji a także zapobiega wtórnym skutkom
niepełnosprawności.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. rodzina zastępcza:
a. spokrewniona,
b. niezawodowa,
c. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca
funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
2. rodzinny dom dziecka.
Ustawa wprowadza zatem w stosunku do poprzedniego stanu prawnego nowe elementy,
takie jak:
• rodzinny dom dziecka, który prowadzą osoby
czy to małżonkowie przygotowani i zakwalifikowani do tej funkcji;
• umożliwienie rodzinom zastępczym zawodowym specjalizację w pełnieniu funkcji pogotowia rodzinnego czy też opieki np. nad dziećmi niepełnosprawnymi;
• rodziny pomocowe, których zadaniem jest
wspieranie zawodowych rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka w sytuacji gdy
czasowo nie mogą oni sprawować podjętych
funkcji;
• infrastrukturę wsparcia rodzin zastępczych.
W ramach działań każdego samorządu podejmowane powinny być działania mające na celu
propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, jako środowiska najbardziej zbliżonego do
naturalnego, niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze,
a przez to zwiększenie szansy na znalezienie
domu dla dzieci, które z różnych powodów nie
mogą przebywać w domu rodzinnym. Rodziny
zastępcze są niezwykle cenną alternatywą dla
całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych i realną szansą na znalezienie ludzi

bliskich, choć nie związanych więzami krwi.
Dzieci, z różnych powodów pozbawione naturalnego środowiska wychowawczego – rodzinnego, często mające za sobą traumatyczne
przeżycia i różnego rodzaju dysfunkcje wymagają szczególnej opieki i troski. Odpowiedzialność za los dziecka powinna ponosić rodzina,
jednak gdy nie wykonuje ona swoich funkcji
opiekuńczo – wychowawczych w sposób właściwy opiekę nad dzieckiem przejmują służby
społeczne. W sytuacji, w której kryzys rodziny
trwa długo lub rodzina jest bierna wobec działań należy zapewnić dziecku zastępcze środowisko rodzinne, w oparciu o nowe przepisy
istotne jest, aby trafiło nie do instytucjonalnej
placówki opiekuńczo – wychowawczej a do rodziny zastępczej.

Niestety rodzin zastępczych, w szczególności
tych niespokrewnionych, chętnych do przyjęcia pod swój dach obce dziecko, często mających różne problemy i sprawiających problemy
wychowawcze jest ciągle zbyt mało. Rodzicielstwo zastępcze to wielka misja i trudne wyzwanie. Należy zatem podejmować działania
służące zainteresowaniu i zachęceniu naszego
społeczeństwa do podejmowania funkcji rodzica zastępczego, w celu pozyskiwania coraz
większej grupy osób do prowadzenia rodzin
zastępczych, które w sposób odpowiedzialny
zajmą się wychowaniem dzieci pozbawionych
naturalnego środowiska rodzinnego. Dlatego
niezwykle ważne jest aby promować ideę rodzicielstwa zastępczego, mówić o funkcji rodziny
zastępczej.

Istota rodzinnej pieczy zastępczej – jej
zalety i znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci

Potrzeba rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego na poziomie powiatów

Rodzinne formy pieczy zastępczej dają to, czego
nie mogą dać placówki socjalizacyjne: poczucie
bezpieczeństwa czy wsparcie emocjonalne. Natomiast wychowankowie domów dziecka czują
się zagubieni, niepewni swoich możliwości, odczuwają lęk i obawy wobec przyszłości. Rodzina
zastępcza opiekuje się dzieckiem do momentu,
w którym wróci ono do rodziny biologicznej,
zostanie adoptowane bądź się usamodzielni.
Zapewnia ona dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia
i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe; możliwości rozwoju fizycznego,
psychicznego i społecznego; możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka; możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; odpowiednie warunki do wypoczynku
i organizacji czasu wolnego.
Rodzinna piecza zastępcza charakteryzuje się
szeregiem cech, które są zgodne z psychologicznymi, społecznymi i rozwojowymi potrzebami dziecka. Rodzinne formy pieczy zastępczej są najbardziej zbliżone do naturalnego
środowiska, w którym powinno wychowywać
się dziecko. Dziecko osierocone lub czasowo
pozbawione możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych przebywając w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka nie
jest anonimowe, ma konkretnych, stałych opiekunów, ze strony których doświadcza troski
i opieki. Rodzinna piecza zastępcza zapewnia
optymalne warunki rozwoju psychofizycznego
dziecka.

Podlaski Przegląd Społeczny

Wśród działań organizowanych na poziomie powiatu należy promować rodzicielstwo zastępcze, prowadzenie grup wsparcia czy szkoleń dla
rodzin zastępczych. Jednym z najważniejszych
narzędzi wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej
i przyczynienie się do jej rozbudowy jest wprowadzenie przez powiat szerokiej infrastruktury
wspierającej. Zgodnie z nowym ustawodawstwem powiat zobowiązany jest do powołania
„organizatora rodzinnej pieczy zastępczej”. Bardzo ważną rolę wspierającą rodzinę zastępczą
pełni koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Ma on dostarczać wskazówek i pomocy
w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych
z opieką i wychowaniem powierzonych dzieci.
W naszym województwie w 2012 roku koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej powołało 15 powiatów a ogólna liczba działających
koordynatorów liczyła 25 osób. Doskonalenie
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności jest niezbędne
w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego, przeciwdziała to dysfunkcyjności takiej rodziny.
Podejmowanie działań wspierających rodzicielstwo zastępcze jest niezwykle ważne. Wcześniej
bowiem rodziny zastępcze podkreślały, że odczuwają brak wsparcia w swojej pracy. Działania te mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa
oraz dostarczyć wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i spraw związanych
z opieką i wychowaniem powierzonych dzieci.
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Stan rodzinnych form pieczy zastępczej
Według informacji Rady Ministrów o realizacji
w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
pokazują, iż w latach 2011-2012 liczba rodzinnych
form pieczy zastępczej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

2011

2012

Rodziny zastępcze spokrewnione

36 701

25 836

Rodziny zastępcze niezawodowe

6 227

12 162

Rodziny zastępcze zawodowe

1 906

1 843

Rodzinne domy dziecka

-

228

W województwie podlaskim zaś według stanu
na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba rodzinnych

form opieki zastępczej oraz dzieci w nich przebywających wyglądała w następujący sposób:

Rodzaj rodzin zastępczych

Liczba rodzin

Liczba dzieci w nich przebywających

Rodziny zastępcze spokrewnione

633

883

Rodziny zastępcze niezawodowe

299

436

Rodziny zastępcze zawodowe

34

131

Rodzinne domy dziecka

2

14

ogółem

968

1 464

Na dane obrazujące system rodzinnej pieczy zastępczej z 2013 roku musimy jeszcze trochę poczekać. Niestety ciągle dostrzega się braki w rodzinnych formach opieki nad dziećmi trwale bądź
tymczasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Należy zatem podejmować działania zarówno na
poziomie powiatu, jak i województwa mające na
celu zwiększenie i rozpropagowanie rodzinnej
opieki zastępczej.

Działania podejmowane w obszarze rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim
W ramach działań podejmowanych przez powiaty naszego województwa wymienić można:
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego, organizowane
w powiecie hajnowskim, sejneńskim, kolneńskim;
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- prowadzenie grup wsparcia i spotkań szkoleniowych dla rodzin zastępczych w powiecie suwalskim, kolneńskim i bielskim;
- organizację zajęć integracyjno-edukacyjnych
dla dzieci z rodzin zastępczych z powiatu suwalskiego.
Na poziomie wojewódzkim opracowany został i zatwierdzony Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa
Podlaskiego na lata 2013-2018. Jednym z celów
operacyjnych programu jest wzrost liczby zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych.
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