
 

Model pracy socjalnej 

Definicja pracy socjalnej w Polsce, została określona, w art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej z 12 

marca 2004 roku jako „działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”  

Kompleksową i bardzo szeroką definicję pracy socjalnej podaje Komitet Rady Europejskiej  

Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą adaptację wzajemną 

osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz rozwijanie poczucia godności osobistej i 

odpowiedzialności jednostek na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych 

osób, do powiązań międzyprofesjonalnych, a także sił i środków społecznych
1
. 

Rys. 1. Model pracy socjalnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęcie założeń dotyczących określenia, czym odróżnia się usługa metodycznej pracy socjalnej od 

pozostałych działań pracownika socjalnego, jest punktem wyjścia do określenia jej jakości opisanej w 

formie standardów. Założenia przyjęte w procesie tworzenia standardów skupiają się na określaniu celu 

jako warunku koniecznym zaistnienia pracy socjalnej.   
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  Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [w:] Pedagogika Społeczna, pod. red: T. Pilch, I. Lepalczyk, 

Kraków 1995, s. 108. 
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W zależności od problemu, z jakim przychodzi osoba/rodzina a dalej roli, jaką w związku z tym 

przyjmie wobec osoby/rodziny pracownik socjalny, cele pracy socjalnej mogą ale nie muszą być przez 

osobę/rodzinę uświadamiane. Ciężar odpowiedzialności za realizację przyjętego celu jest zależny od 

stopnia świadomości osoby/rodziny, jej możliwości i zasobów. W zależności od sytuacji osoby/rodziny 

pracownik może przyjmować rolę rzecznika praw osoby/rodziny, jej reprezentanta, kogoś kto przede 

wszystkim wspiera albo motywuje osobę/rodzinę do podjęcia zmiany lub po prostu partnera. Czynnikiem 

warunkującym jest tutaj stopień lub zdolność do samodzielności osoby/rodziny antycypowana przez 

pracownika socjalnego, co warunkuje mniej lub bardziej dyrektywny styl działania. Wybór stylu 

działania i roli przyjmowanej przez pracownika socjalnego jednocześnie zakłada funkcjonowanie w 

procesie nieustannych zmian.  

W oparciu o własną rzetelność zawodową, wiedzę, doświadczenie pracownik socjalny określa w 

procesie diagnozy zasoby i możliwości osoby/rodziny. Istotna w relacji z osobą/rodziną jest praca nad 

zmianą jej świadomości – zmiana ta ma charakter ciągły. Dalszym etapem ale też równoległym jest praca 

nad istniejącymi zasobami: zmianą zachowań, postaw, nabywaniem i doskonaleniem umiejętności. Praca 

nad powyższymi odbywa się zawsze w procesie stawiania celów – albo samodzielnie przez pracownika 

socjalnego, albo we współpracy z pracownikiem socjalnym, albo samodzielnie przez osobę/rodzinę. 

 

Punktem wyjścia do rozpoczęcia usługi pracy socjalnej jest pewien zamysł pracownika socjalnego 

oparty na jego wiedzy, doświadczeniu, rzetelności zawodowej a dalej świadoma decyzja o podjęciu z 

osobą/rodziną pracy socjalnej. Praca ta musi mieć charakter intencjonalny, prowadzona być musi w 

oparciu o etapy metodycznego działania z wykorzystaniem działań metodycznych.  

W odróżnieniu od tego procesu nie są metodyczną pracą socjalną działania nieintencjonalne, oderwane od 

logiki procesu, wykonywane mechanicznie bez świadomej koncepcji oraz celu.   

 

Rodzaj relacji, jaka łączy pracownika socjalnego z osobą/rodziną jest implikowany przez specyfikę 

problemu osoby/rodziny a dalej stosowane przez pracownika socjalnego podejście. Ze specyfiki 

problemu osoby/rodziny wynika również styl pracy pracownika socjalnego: od dyrektywnego po 

integratywny (współpraca na zasadach partnerstwa).  

VI.2. Etapy metodycznego działania 

 

Pracownik socjalny przez cały czas realizacji usługi pracy socjalnej odwołuje się do określonego 

etapu metodycznego działania
2
. Jest to element samokontroli pracy. Niezwykle ważne dla 

profesjonalizmu pracy socjalnej jest stosowanie metodyki podczas całej pracy z osobą/rodziną oraz w 

odniesieniu do określonego procesu. Istotne jest także przyjęcie założenia, że etapy metodycznego 

działania nie są rozłączne wobec siebie i mogą współistnieć np. diagnoza jest dokonywana przez cały 

czas pracy z osobą/rodziną aż do jej zakończenia. 

 

 

                                                 
2
  Typologia oparta na: A. Włoch, P. Domaradzki, Kontrakt socjalny. Przewodnik dla pracowników socjalnych 

ośrodków pomocy społecznej 



 

Rys. 2. Schemat etapów metodycznego działania  

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 Działania obligatoryjne – obrazuje ciągłość poszczególnych etapów (np. diagnozy) podczas całego procesu realizacji usługi.  

  Etapy metodycznego działania według logiki procesu – obrazuje wzajemne przenikanie się etapów 

 Działania fakultatywne – obrazuje możliwość  powrotu do wcześniejszych etapów jeżeli w procesie monitoringu i ewaluacji zostanie wskazana taka 
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VI.2.1. Poznanie i zrozumienie oczekiwania  

Etap pierwszy dotyczy poznania i zrozumienia oczekiwania - problemu osoby/rodziny. Pracownik 

socjalny szuka odpowiedzi na wiele pytań, a przede wszystkim: kto zgłasza prośbę o pomoc? w 

czyim imieniu jest prośba zgłoszona? czego dotyczy prośba? czy MOPR może spełnić prośbę 

osoby/rodziny? Poznanie i zrozumienie przez pracownika socjalnego oczekiwania osoby/rodziny jest 

punktem wyjścia do dalszej pracy w rozwiązaniu jej trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli osoba/rodzina z 

własnej inicjatywy spotyka się z pracownikiem zakłada to pewną mobilizację do znalezienia 

rozwiązania dla swojego problemu.  

 

Zasady dotyczące poznania i zrozumienia oczekiwania: 

1. Postępowanie pracownika socjalnego w zależności od formy zgłoszenia oczekiwania/problemu 

a. Zgłoszenie oczekiwania przez osobę zainteresowaną bezpośrednio pracownikowi 

prowadzącemu sprawę 

1. Zapoznanie się z oczekiwaniem przez pracownika socjalnego 

2. Spisanie protokołu lub przyjęcie gotowego wniosku 

3. Zrozumienie (wyjaśnienie) oczekiwania - pracownik socjalny po zapoznaniu się 

z oczekiwaniem - prośbą osoby/rodziny wyjaśnia czy właściwie zrozumiał 

oczekiwanie oraz jaki był cel kontaktu ze strony osoby/rodziny 

b. Zgłoszenie oczekiwania przez osobę zainteresowaną osobie innej niż pracownik 

prowadzący sprawę (kontakt osobisty lub telefoniczny) 

1. Pracownik OPS udziela informacji dot. pracownika socjalnego z danego rejonu: 

imię i nazwisko, godziny dyżurów, nr telefonu pod którym może zastać pracownika 

(wizytówkę – jeśli kontakt jest osobisty) 

2. W zależności od formy zgłoszenia: przyjmuje wniosek lub sporządza protokół 

3. Wnioski z rozmowy z klientem pracownika OPS mogą być wykorzystane przez 

pracownika socjalnego prowadzącego sprawę 

4. Analiza treści przedstawionego w piśmie oczekiwania (pracownik socjalny 

mobilizuje całą swoją wiedzę, aby lepiej zrozumieć klienta i udzielić mu optymalnej 

pomocy); 

c. Pośrednie zgłoszenie oczekiwania (osoby trzecie,  e-mail, poczta) 

1. Zgłoszenie, które jest podpisane przez osobę bezpośrednio zainteresowaną 

zakłada tej osoby osobistą mobilizację do zmiany. 

2. Zgłoszenie przedstawione przez osobę trzecią lub inną instytucję może ale nie 

musi zakładać osobistej potrzeby pomocy osoby, której zgłoszenie dotyczy, wymaga 

jednak niezwłocznego rozeznania sytuacji.     

3. Analiza treści przedstawionego w piśmie oczekiwania (pracownik socjalny 

mobilizuje całą swoją wiedzę, aby lepiej zrozumieć klienta i udzielić mu optymalnej 

pomocy); 

2. W przypadku niemożności realizacji oczekiwania/problemu przez OPS osoba/rodzina uzyskuje 

informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w swojej sprawie w innych instytucjach. 

Pracownik socjalny w miarę możliwości ułatwia osobie/rodzinie pierwszy kontakt z takimi 

instytucjami czy podmiotami. 

3. Podczas pierwszego kontaktu z osobą/rodziną (lub przy braku możliwości podczas kolejnego 

następnego kontaktu) pracownik socjalny przekazuje osobie/rodzinie zestaw informacji 

podstawowych na temat OPS oraz możliwości pomocy w zakresie stosownym do okoliczności: 

a. Przedstawienie zasad działania OPS  

b. Informacja o przysługujących klientom formach pomocy, w tym pracy socjalnej 

c. Wyjaśnienie roli pracownika socjalnego w procesie udzielania pomocy, w tym 

możliwości i uprawnień w danej sprawie.  

4. Określenie warunków koniecznych do spełnienia przez osobę/rodzinę w przypadku 

zakwalifikowania do otrzymania pomocy - część odpowiedzialności za właściwe zrealizowanie 

oczekiwania leży po stronie osoby/rodziny - wymaga to ścisłej współpracy z pracownikiem 

socjalnym. 



 

VI.2.2. Opis i analiza sytuacji  

Opis polega na zebraniu informacji o osobie lub rodzinie oraz środowisku. Na opis sytuacji składają 

się informacje dotyczące sytuacji życiowej osoby/rodziny: rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej, 

materialnej, zdrowotnej, opiekuńczo-wychowawczej i funkcjonowania w środowisku. Im więcej 

informacji uzyska pracownik socjalny tym trafniej będzie mógł ocenić sytuację osoby/rodziny. 

Zdobycie informacji niezbędnych do realizacji usługi pracy socjalnej w oparciu o wcześniej 

sprecyzowane oczekiwanie osoby/rodziny. Za informacje niezbędne uważa się te, które pomogą w 

ustaleniu planu działania w celu zniwelowania sytuacji problemowej.  

 

 Źródła informacji o kliencie 

Osoba/rodzina i jej 

środowisko  

M.in. (za zgodą klienta) 

Rodzinny wywiad środowiskowy i/lub Wywiad wstępny (zakres 

pozyskanych informacji powinien być ten sam niezależnie od 

wykorzystywanego narzędzia), 

Samoocena klienta (Arkusz „Moje zasoby i możliwości”) 

Rozmowa z klientem i członkami rodziny 

Obserwacja bezpośrednia (m.in. sprawdzenie wiarygodności pozostałych 

danych) – Arkusz obserwacji 

Dokumentacja posiadana przez klienta  

Informacje z najbliższego środowiska, w tym np: dalsza rodzina, sąsiedzi  

 

OPS/MOPR M.in. 

Dokumentacja pracy z osobą/rodziną, w tym archiwalna 

Opinie specjalistów (np. pedagog, psycholog, prawnik, programy 

specjalistyczne) 

Bazy danych 

Informacje od pracowników socjalnych z innych filii oraz pozostałych 

pracowników OPS, którzy mogą wnieść coś istotnego do sprawy 

Instytucje zewnętrzne Informacje z instytucji zewnętrznych, w tym m.in.: 

 instytucje oświatowe (żłobek, przedszkole, szkoła) 

 ośrodek zdrowia 

 świetlice środowiskowe 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Poradnie specjalistyczne 

 Ośrodek Terapii Uzależnień 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

 Sąd Rejonowy 

 Kurator 

 Organizacje pozarządowe  

 

Zespół 

interdyscyplinarny/ grupa 

robocza 

M.in. 

Informacje, wnioski, ustalenia z prac zespołu interdyscyplinarnego.  

W celu rozpoznania sytuacji życiowej klienta informacje podlegają: 

a. Gromadzeniu,  

b. Ewidencjonowaniu – rejestracja formalna za pomocą narzędzia 

c. Selekcji – wybór informacji niezbędnych dla ustalenia przyczyny problemu klienta 

d. Weryfikacji – sprawdzenie wiarygodności informacji  

e. Wartościowaniu -  ustalenie hierarchii ważności poszczególnych informacji i wybór 

kluczowych dla ustalenia przyczyny problemu klienta 

 

Zasady dotyczące przeprowadzenia analizy informacji: 

1. Stworzenie relacji z osobą/rodziną w oparciu o wzajemne zaufanie i akceptację ma wpływ na 

ilość i jakość zebranych informacji i ich właściwą interpretację 



 

2. Informacje dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia osoby/rodziny lub któregokolwiek 

członka rodziny są podstawą niezwłocznego podjęcia działań interwencyjnych wbrew woli 

osób zainteresowanych. 

3. W celu wyłonienia problemów i potrzeb oraz ustalenia ich hierarchii ważności w proces 

analizy powinna być włączona osoba/rodzina. 

 
VI.2.3. Opracowanie diagnozy – oceny sytuacji ( oceny diagnostycznej) 

Ocena opiera się na niepodważalnych faktach i bierze pod uwagę sytuację społeczną, w jakiej 

znajduje się klient. Skupia się na problemach, które należy rozwiązać. Jest procesem ciągłym i 

dynamicznym, podlega zmianom.  

 

Zasady dotyczące formułowania diagnozy: 

1. Diagnoza – ocena sytuacji osoby/rodziny powinna składać się z następujących elementów: 

a) przyczyny trudnej sytuacji życiowej oraz źródła tych przyczyn, 

b) mocne strony osoby/ rodziny i zasoby środowiska, 

c) słabe strony osoby/ rodziny oraz ograniczenia, przeszkody i bariery w środowisku. 

 

2. Stanowi syntezę zebranych przez pracownika informacji, oszacowania zarówno wewnętrznych i 

zewnętrznych sił oraz czynników mających wpływ na projektowane działania względem jednostek 

rodzin i grup  społecznych 

 

3. Aspekty diagnozy: 

Przedmiotowa 

 Jakie jest oczekiwanie klienta? 

 Jakie problemy należy rozwiązać?  

 Jakie są przyczyny problemów? 

 Jakie problemy są najpilniejsze dla klienta? 

 Jakie mają największe znaczenie? 

 Czy chodzi o problemy jednostki czy całej rodziny i jak to wpływa na jej funkcjonowanie? 

 Jakie fakty mają znaczenie dla wcześniej zdefiniowanego problemu? 

 

 

Podmiotowa 

 Kogo dotyczy problem lub zgłoszone oczekiwanie? 

 Czy dotyczy pojedynczego członka rodziny czy kilku? 

 Kto może odegrać rolę w rozwiązywaniu problemu? 

 Jakie są oczekiwania kierowane pod adresem pracownika socjalnego? 

 Jaki jest stopień motywacji klienta do zmiany swojej sytuacji? 

 Jakiego rodzaju działanie podjął klient żeby zmienić swoją sytuację? 

 Jakie są zasoby/możliwości i ograniczenia/bariery osoby/rodziny do osiągnięcia oczekiwanej 

zmiany? 

 

 

VI.2.4. Wyznaczenie celów działania 

Konsekwencją określenia problemów i przyczyn trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny jest 

wyznaczenie odpowiadającym im celów. Cel to przewidywalny, pożądany stan rzeczy, jaki powinien 

zostać osiągnięty dla poprawy funkcjonowania osoby/rodziny. Celem może być zredukowanie lub 

zupełne zlikwidowanie danego problemu jak również utrzymanie istniejącego stanu. Wyznaczenie 

celów jest niezbędne dla skuteczności działań podejmowanych zarówno przez osobę/rodzinę jak i 

pracownika socjalnego – precyzuje i uzasadnia kierunki tych działań.  



 

Zasady wyznaczania celów działania: 

1. Cele są ułożone chronologicznie - w kolejności, w jakiej zaplanowano ich osiąganie. Często 

bowiem osiągnięcie jednego celu warunkuje podjęcie działań dla osiągnięcia celu kolejnego. 

2. Formułowanie celów odbywa się poprzez wyznaczenie celu głównego i celów szczegółowych 

odpowiadającym zidentyfikowanym wcześniej w procesie diagnozy problemom czy 

przyczynom trudnej sytuacji życiowej.  

a. Cele szczegółowe powinny uwzględniać: 

 przyczyny trudnej sytuacji życiowej, 

 źródła przyczyn, 

 możliwości/ zasoby, deficyty/ograniczenia osoby/ rodziny, środowiska, 

instytucji 

 ograniczenia czasowe 

 stopień gotowości rodziny do zmian 

b. Cel główny musi być tak sformułowany, aby obejmował wszystkie cele szczegółowe 

lub określał stan, w którym zasadniczo poprawi się los osoby/rodziny. To, jak bardzo 

szczegółowe będą cele zależy przede wszystkim od osoby/rodziny - jej mocnych i 

słabych stron. 

3. Wyznaczanie celów tylko wtedy będzie skuteczną metodą, jeśli spełni kilka podstawowych 

warunków zgodnie z zasadą SMART. Cele muszą być: 

 

a. Skonkretyzowane - należy je określać możliwie konkretnie, 

b. Mierzalne - każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie 

oceniana jego realizacja, 

c. Akceptowalne - osoby, które będą realizować cel, muszą go akceptować, inaczej nie 

zechcą go realizować, 

d. Realne - posiadane zasoby muszą być wystarczające dla realizacji celu, 

e. Terminowe - cele powinny posiadać termin wykonania. 

4. Pracownik socjalny stara się by osoba/rodzina brała maksymalnie możliwy udział w 

wyznaczaniu celów (uwzględniając możliwości i zasoby osoby/rodziny) 

 

VI.2.5. Opracowanie planu (projektu) działania 

Do opracowania planu lub projektu działania można przystąpić dopiero po sformułowaniu celów. 

Plan działania to wyznaczenie zadań, które muszą być wykonane, aby osiągnąć zamierzone cele. 

Określone są w nim zadania, które musi wykonać pracownik socjalny i takie, które musi wykonać 

osoba lub członkowie rodziny, aby przezwyciężyć trudną sytuację życiową. 

Zasady dotyczące opracowania planu działania: 

1. W ustalaniu planu działania niezbędny jest udział adresatów usługi.   

2. Planowanie uzależnione jest od mocnych i słabych stron osoby/rodziny oraz od zasobów i 

deficytów środowiska – od tych czynników zależy ilość oraz stopień trudności zadań 

planowanych do realizacji przez osobę / rodzinę. Proponowane działania powinny być 

dostosowane do zasobów i możliwości osoby/rodziny (m.in. należy uwzględnić sprawność 

osoby/rodziny – fizyczną i intelektualną); 

3. Pracownik socjalny zachęca i motywuje osobę/rodzinę do poszukiwania samodzielnych 

rozwiązań. Jeśli nie przynosi to efektu proponuje ofertę działań, które zmierzają do 

rozwiązania trudnej sytuacji klienta. Ostatecznie wyboru jednak dokonuje osoba/rodzina, 

pracownik socjalny nie narzuca konkretnego rozwiązania. 

4. Wszystkie działania powinny być omówione przez pracownika socjalnego w zakresie: 

czynności jakie osoba/rodzina powinien wykonać, jakie trudności może napotkać, jakie 

wsparcie może otrzymać przy realizacji działań ze strony pracownika lub instytucji. 

Pracownik i osoba/rodzina wspólnie określają ramy czasowe realizacji poszczególnych zadań.  

5. Strony uwzględniają formę współpracy pisemnej w ramach indywidualnego planu pomocy 

lub kontraktu socjalnego. Istotne jest określenie sposobów (metod, technik) realizacji 

poszczególnych zadań. Często bowiem osoba/rodzina - realizator zadania wie, jakie zadanie 

ma wykonać, ale nie wie, jak ma je wykonać. Określenie działań i dokładnego sposobu ich 



 

wykonania dla rodziny i pracownika socjalnego ma zasadnicze znaczenie w rozwiązywaniu 

problemów i osiąganiu założonych celów. Z treści wspólnie przyjętych i realizowanych w 

danym czasie celów oraz zasobów środowiska (infrastruktura pomocowa) wynika budowa 

indywidualnego pakietu usług; 

6. Proponowana usługa powinna zostać zaakceptowana przez osobę/rodzinę, chyba że dobro 

osób zależnych wobec osoby/rodziny mimo braku zgody wymaga jej wprowadzenia. W 

takich sytuacjach pracownik socjalny po wykorzystaniu wszystkich dostępnych form 

przekonywania rodziny (konfrontacji, poinformowania rodziny na każdym etapie 

metodycznego działania czym skutkuje brak współpracy) informuje odpowiednie instytucje.  

 

VI.2.6. Realizacja opracowanego planu ( projektu) działania 

Realizacja opracowanego planu polega na wykonywaniu zadań wyznaczonych wcześniej w 

procesie planowania zawartych w kontrakcie socjalnym oraz innych dokumentach stanowiących 

zapis zobowiązań pracownika socjalnego i osoby/rodziny na rzecz realizacji celów. W procesie 

realizacji zadań następuje weryfikacja celów działania - może okazać się, że opracowane wcześniej 

cele są nietrafne, źle sformułowane, nieosiągalne. W związku z niewłaściwie sformułowanymi 

celami opracowany plan ( projekt) działania jest również niewłaściwy. Świadczy to najczęściej o 

tym, że nie wzięto pod uwagę wszystkich trudności, słabych stron klienta i ograniczeń 

środowiskowych, a także nie ujawniono wszystkich przyczyn trudnej sytuacji życiowej osoby/ 

rodziny. Należy wtedy wrócić do diagnozy – oceny, jeszcze raz ją opracować oraz zmodyfikować 

cele działania. Korekty wymaga wtedy plan działań, czasami zmiana form realizacji zadań. 

Zasady dotyczące realizacji opracowanego planu działania: 

1. Realizacja zadań odbywa się w oparciu o sporządzony wcześniej plan działania w 

określonych sekwencjach czasowych 

a. Pracownik socjalny umożliwia klientowi wybór docelowych rozwiązań mających na 

celu efektywną realizację działania, 

b. Wspiera i towarzyszy osobie/rodzinie w podejmowanych decyzjach i działaniach, 

zgodnie z zidentyfikowanymi w diagnozie ograniczeniami i możliwościami, stosując 

bezpośrednie i pośrednie działania metodyczne 

2. Podjęcie decyzji o zmianie kierunków pracy socjalnej(powrót do cyklu oczekiwanie-opis-

ocena itd.)-w przypadku braku możliwości kontynuacji realizacji dotychczasowego celu.  

3. Dokumentowanie realizacji planu odbywa się w oparciu o określone narzędzie i pokazuje stan 

przyjętych do realizacji celów i zadań oraz wpływ tego stanu na zmianę sytuacji rodziny 

umożliwiając jego bieżącą i końcową ewaluację 

VI.2.7. Ocena rezultatów działań 

Na ocenę rezultatów działań składa się zarówno ocena cząstkowa (monitorowanie) jak i końcowa 

podsumowująca ocena. To podsumowanie procesu i adekwatności dotychczasowych działań. 

Końcowa ocena dotyczy porównania zmian, jakie nastąpiły w sytuacji osoby/rodziny między 

początkiem, a zakończeniem metodycznego działania. Niezwykle istotne jest, aby w procesie oceny 

uczestniczyły wszystkie osoby, które brały udział w działaniach na rzecz wyjścia osoby/rodziny z 

trudnej sytuacji życiowej (np. specjaliści, konsultanci, wolontariusze). Bardzo ważne jest dokonanie 

samooceny przez osobę/ rodzinę, to ona bowiem przede wszystkim musi dostrzec i ocenić zmiany, 

jakie nastąpiły w jej sytuacji życiowej. 

Zasady dotyczące formułowania oceny rezultatów działań: 

1. Ocena rezultatów to etap, w którym pracownik socjalny wspólnie z osobą/rodziną:  

a. Monitoruje na bieżąco postępy prac (wg zaplanowanych terminów i w przyjętej 

formie);  

b. Dokonuje razem z osobą/rodziną oceny cząstkowej i końcowej podjętego działania z 

punktu widzenia instytucji, pracownika realizującego usługę, adresata działania  

c. Jeśli zadania nie zostały wykonane pracownik socjalny rozważa przyczyny takiego 

stanu:  

1.Zadanie mogło okazać się nieadekwatne do celu;  

2.Mogły się pojawić nieprzewidziane przeszkody;  



 

3.Nie stanowiły dla klienta priorytetu; 

2. Ocena umożliwia weryfikację postawionych celów i ułatwia podejmowanie decyzji w 

zakresie dalszego postępowania. Na tym etapie może się okazać konieczne ponowne 

przeprowadzenie diagnozy 

3. Ocena okresowa i monitorowanie jakości realizacji działań własnych pracownika socjalnego 

oraz wykonywanych przez osobę/rodzinę na poszczególnych etapach świadczenia usługi 

zgodnie z przyjętym harmonogramem.  
a. Udzielanie osobie/rodzinie informacji zwrotnych dotyczących wartości wykonanych 

działań. Częstotliwość dokonywania okresowej oceny realizacji działań zależy przede 

wszystkim od ilości i stopnia trudności zadań oraz od możliwości i umiejętności ich 

realizatorów. W przypadku braku umiejętności wykonywania zadań przez 

osobę/rodzinę oraz w odniesieniu do osób, które są klientami pomocy społecznej od 

niedawna ocena ta powinna być dokonywana często (nawet co tydzień).  

b. Wspieranie osoby/rodziny i stworzenie jej możliwości dokonania samooceny.  

c. Dokonywanie zapisów ocen i ewaluacji. 

4. Ocena końcowa to porównanie zmian, jakie nastąpiły w sytuacji rodziny między początkiem 

a zakończeniem metodycznego działania. Ważne jest, aby rodzina dokonała rzeczywistej 

samooceny i dostrzegła zmiany w swojej sytuacji życiowej.  

a. Ocena końcowa jest podstawą do zakończenia działań w rodzinie.  

b. stanowi bilans pracy socjalnej i jej podsumowanie.  

c. Dotyczy natychmiastowego efektu działania: czy i w jaki sposób rezultat usługi 

odnosi się do wyznaczonych celów.  

d. Wymaga uwzględnienia samooceny osoby/rodziny 

VI.2.8. Zakończenie działania 

Ostatni etap w pracy z osobą/rodziną następuje przede wszystkim wtedy, kiedy wszystkie cele 

szczegółowe i cel główny zostały osiągnięte. Dokładne zdefiniowanie momentu zakończenia lub 

zaprzestania działania powinno zależeć od indywidualnej sytuacji. Niezbędnym jest, aby pracownik 

socjalny i klient na podstawie oceny razem zdecydowali o zakończeniu współdziałania. Różne formy 

zakończenia działania: 

1. Zakończenie działania podejmowane z inicjatywy osoby/rodziny- następuje wówczas, gdy ta 

przerywa proces pracy i zaprzestaje współpracy z pracownikiem socjalnym: 

2. Zakończenie działania o ustalonym od początku czasie trwania- moment zakończenia jest w 

tym wypadku ustalony w chwili rozpoczęcia działania tj. po osiągnięciu zamierzonego celu 

pracy; 

3. Zakończenie wywołane przez zmianę miejsca zamieszkania osoby/rodziny lub zmianę 

pracownika socjalnego. 

Zasady dotyczące zakończenia działania: 

1. Przygotowanie osoby/rodziny do zakończenia działania w przypadku jego usamodzielnienia 

2. Zakończenie procesu – cyklu działań – niezbędna jest informacja o powodach zakończenia, 

podsumowanie pracy i wzmocnienie osoby/rodziny. 

VI.3. Metodyczne działania 

Pracownik socjalny w ramach usługi pracy socjalnej stosuje określone działania metodyczne. 

Metodyczne działania pracownika socjalnego dzielą się na działania bezpośrednie i pośrednie. 

Bezpośrednie to takie, które są podejmowane przez pracownika socjalnego w obecności 

osoby/rodziny. Działania metodyczne pośrednie są podejmowane przez pracownika socjalnego bez 

bezpośredniego kontaktu z osobą/rodziną, choć realizowane są z myślą o osobie/rodzinie.
‡
 

Przykładowy spis metodycznych działań znajduje się w Załączniku nr 1. 

                                                 
‡
 C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, s. 171, A. Włoch, P. Domaradzki, Kontrakt socjalny. 

Przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, w: „Praca socjalna” nr 3 lipiec-wrzesień 2005, s. 
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VII. Monitoring i ewaluacja jakości usługi 
 

Badanie jakości usługi metodycznej pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem prowadzona jest 

w dwóch formach – poprzez monitoring i ewaluację jakości usługi. Monitoring odbywa się w trakcie 

procesu prowadzonej pracy socjalnej. Ewaluacja odbywa się po zakończeniu tej pracy lub może się 

odbywać po zakończeniu określonego etapu.  

 

 

Rys. 3. Monitoring i ewaluacja w procesie pracy socjalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces pracy socjalnej z osobą/rodziną 

 

 

 

 

 

Różnice między monitoringiem a ewaluacją 

Monitoring Ewaluacja 

- pozwala na bieżąco ocenić, na jakim etapie 

działania metodycznego prowadzona jest praca z 

osobą/rodziną 

 

- pozwala na modyfikację działań – tak by na 

bieżąco móc dostosować działania do 

zmieniających się warunków, bądź do aktualnej 

sytuacji osoby/rodziny 

 

- dane pochodzące z monitoringu należy 

wykorzystać w ewaluacji. 

 

- pozwala ocenić efekty prowadzonych działań 

po zakończeniu procesu pracy socjalnej z 

osobą/rodziną oraz po zakończeniu określonego 

etapu 

- dostarcza oceny procesu w odniesieniu do 

przyjętych kryteriów wskazując jakie elementy 

procesu należy usprawnić lub wyeliminować i 

jak to zrobić; 

- dane pochodzące z ewaluacji służą planowaniu 

działań w ramach pracy socjalnej w przyszłości 

tak aby wytworzyć tzw. „dobre praktyki” (np. w 

ramach określonego ZPS lub Filii)  i uniknąć 

powtarzalności określonych błędów - nie 

stanowią krytycznej oceny pracy. 

 

 

 

Cele monitoringu i ewaluacji 

 weryfikacja celów i planu działania, w jaki sposób wykorzystane zostały zasoby 

osoby/rodziny 

 ocena stopnia wdrożenia standardów 

 poprawa sposobu realizacji pracy socjalnej i jej skuteczności 

 uzyskanie wiedzy o skuteczności określonych rozwiązań,  

 wsparcie rozwoju potencjału klientów oraz realizatorów usługi 

 określenie skuteczności istniejących rozwiązań organizacyjnych dla realizacji usługi pracy 

socjalnej  

 wypracowanie „dobrych praktyk” jako element doskonalenia warsztatu pracownika 

socjalnego 

Ewaluacja 

Monitoring 



 

 

 

VII.1. Monitoring 

 

Monitoring: systematyczne badanie, które opiera się na pytaniach: czy usługa pracy socjalnej 

przebiega zgodnie ze standardem, czy udaje się osiągać zamierzone produkty i rezultaty? Monitoring 

ma miejsce w trakcie realizacji usługi, na bieżąco i ważne jest by dokonywany był przez pracownika 

socjalnego jako samokontrola pracy na każdym etapie metodycznego działania.  

 

Zasady ogólne dotyczące prowadzenia monitoringu: 

1. Kontrola czy zachowana jest logika metodycznego działania, w tym przede wszystkim czy 

cele zostały właściwie sformułowane – czy odpowiadają ustalonym w procesie diagnozy 

potrzebom i problemom.  

2. Bieżąca weryfikacja podejmowanych działań - dokonywanie ocen cząstkowych z punktu 

widzenia działania instytucji, pracownika realizującego usługę, osoby/rodziny 

3. Odnoszenie się do standardu usługi pracy socjalnej, czy usługa realizowana jest zgodnie ze 

standardem jakości 

 

VIII. Narzędzia realizacji usługi 
1. Narzędzia określone przepisami prawa: 

 

1. Rodzinny wywiad środowiskowy 

Stosowanie rodzinnego wywiadu środowiskowego jest określone w ustawie z dnia  

12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 

stycznia 2011r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego  

2. Kontrakt socjalny 

Stosowanie kontraktu socjalnego w praktyce pracy socjalnej jest określone w ustawie z dnia  

12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego  
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b. Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi  
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