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Schemat działań metodycznych  
w pracy socjalnej   -  ( 7 faz)  

 1. Poznanie 

życzenia lub 

problemu klienta 

2. Analiza 

sytuacji 

3.Ocena wstępna  

i ocena 

operacyjna 
4. Opracowanie 

projektu działania 

oraz opracowanie 

umowy 

5. Realizacja 

działań 

6. Ocena 

rezultatów 

/ewaluacja 

7. Zakończenie 

działań 



Faza 1. Poznanie życzenia / problemu   

• Pracownik socjalny bada sytuację pod kątem: 

problemu, jaki wskazuje klient lub jaki identyfikuje pracownik 
socjalny na podstawie informacji z zewnątrz (np. telefonu ze szkoły, 
wskazania Zespołu Interdyscyplinarnego itp.) 

oczekiwań klienta w zakresie rozwiązania problemu, 

życzeń, marzeń,  

wyobrażeń klienta na temat innej niż dotychczas sytuacji życiowej. 



Faza 2.  Analiza sytuacji 

 

• Pracownik socjalny analizuje sytuację osoby/rodziny pod kątem: 

możliwości rozwiązania problemu przez osobę/rodzinę, 

potencjału (wiedzy, umiejętności, kompetencji) osób do 
wykorzystania przy rozwiązaniu problemu, 

barier wewnętrznych  
i zewnętrznych ograniczających rozwiązanie problemu, 



Faza 3. Ocena sytuacji 

 

• Pracownik socjalny ocenia czy: 

osoba/rodzina próbowała rozwiązać swój problem, 

jakie są lub były rezultaty tych prób/starań, 

jakie są na obecnym etapie niewykorzystane możliwości rozwiązania 
problemu –zarówno znane osobie/rodzinie jak  
i nieznane, uświadomione lub jeszcze nie. 

 



Faza 4. opracowanie projektu działania 
/zawarcie umowy 
• Pracownik socjalny: 

 zachęca osobę/rodzinę do zdefiniowania jej problemu (określenia stanu 
faktycznego), 

 pomaga zrozumieć problem (wyjaśnia, tłumaczy) 

 zachęca osobę/rodzinę do wyznaczenia celu (celów) zmiany,  

 inspiruje do opracowania planu wprowadzenia zmiany/rozwiązania problemu 
(autorem planu jest zawsze osoba/rodzina) 

 ocenia propozycję planu osoby/rodziny pod katem możliwości jego realizacji, 

 pomaga skonstruować plan działania jeśli osoba/rodzina nie potrafi zrobić tego 
sama lub jeśli plan osoby/rodziny jest nierealny, 

 uzgadnia z osobą/rodziną ostateczny zakres realizacji planu działania, 

 zawiera umowę ustną lub kontrakt socjalny.   

 

 



Faza 5. Wdrożenie działania /realizacja 
umowy 

• Pracownik socjalny: 

wspiera osobę/rodzinę  
w działaniach,  

pomaga identyfikować trudności we wdrażaniu działań,  

towarzyszy w działaniach trudnych, 

umożliwia nowe kontakty, 

koordynuje działania wszystkich podmiotów biorących udział  
w procesie zmiany sytuacji osoby/rodziny. 

 

 

 



Faza 6. Ocena rezultatów działania 
/ewaluacja 

 

• Pracownik socjalny: 

uzgadnia z osobą/rodziną termin i zakres oceny efektów planu 
opracowanego w celu rozwiązania problemu, 

ocenia działania wspólnie  
z osobą/rodziną, 

inspiruje osobę/rodzinę do  wyciągania wniosków. 

 

 



Faza 7. Zakończenie działania 

• Pracownik socjalny: 

wzmacnia sukces osoby/rodziny  
i kończy interwencję socjalną, 

uświadamia osobie/rodzinie błędy powodujące  niepowodzenia, 

udziela porady jak dalej rozwiązywać problem, jeśli osoba/rodzina  
nie zaniechała działań świadomie i celowo, 

kończy interwencję socjalną jeśli zaniechanie działań osoby/rodziny 
było świadome. 

 



Klasyfikacja działań w pracy socjalnej 

• Działania pośrednie; 

• organizacja przestrzeni, czasu, 
dokumentacja, 

• programowanie i planowanie 
metodyczne działań bezpośrednich, 
w tym przygotowanie oferty 
wsparcia i zasobów do 
udostępnienia klientowi, 

• działania kierowane do otoczenia 
klienta, 

• współpraca z innymi 
pracownikami, 

• metodyczne działania na poziomie 
instytucji społecznych.  

 

• Działania bezpośrednie; 

• wyjaśnianie  – wspieranie (towarzyszenie, 
udzielanie porad, rzecznictwo), 

• informowanie – edukacja (uczenie przez 
doświadczenie), 

• perswazja (konfrontacja), 

• nadzorowanie – wpływanie za pomocą 
autorytetów, 

• rozszerzanie kontaktów – tworzenie 
nowych możliwości (rozszerzanie sieci 
kontaktów, budowanie sieci wsparcia), 

• strukturyzacja relacji  
z podopiecznym. 

 



Klasyfikacja narzędzi pracownika socjalnego 

 

• Obligatoryjne 

• Wywiad rodzinny środowiskowy 

• Kontrakt socjalny 

• Umowa o pomocy 

• Niebieska karta w sytuacji 
przemocy 

• Fakultatywne 
 

• Protokół zgłoszenia sprawy, 

• Narzędzia diagnostyczne 
(kwestionariusze, ankiety) 

• Kartoteka pracy socjalnej 

• Lista kontrolna 

• Notatka służbowa (w wyjątkowych 
sytuacjach) 



 
 
 

Warsztaty  
 

dobór narzędzi pracownika socjalnego do etapu 
pracy socjalnej 



 
Praca socjalna z rodziną 

 

To zawsze zadanie Ośrodka Pomocy Społecznej !!!  

OPS w przypadku, gdy poweźmie informację o rodzinie przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

jest zobowiązany dokonać szczegółowych ustaleń sytuacji rodziny w drodze 
wywiadu rodzinnego (zgodnie z procedurą określoną przepisami pomocy 

społecznymi) oraz niezwłocznie podjąć stosowne czynności zmierzające do 
wyeliminowania tych trudności.  

 (art.11 ustawy o wspieraniu rodziny) 



 
Działania OPS na rzecz rodziny 

 

• Szczegółowa diagnoza problemu 

• Podjęcie środków zaradczych w tym: 

– Opracowanie  strategii rozwiązania istniejących problemów,   

– Zawarcie kontraktu socjalnego jeśli rodzina nie chce podjąć dobrowolnej 
współpracy, 

– Skierowanie do rodziny asystenta, który nauczy rodzinę wypełniania 
podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych. 

 

 

 

 



 
Działania OPS na rzecz rodziny 

 

• Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny 
przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika 
ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny 
(art.11 ust.2). 

 

• Wniosek pracownika socjalnego pojawia się wówczas, gdy analiza 
sytuacji rodziny potwierdza, iż rodzina przeżywa trudności a dostępne 
formy wsparcia rodziny stosowane wcześniej w ramach pracy 
socjalnej nie przyniosły oczekiwanych efektów. 

 

 

 



 
Działania OPS na rzecz rodziny 
 

• Wniosek o przyznanie rodzinie asystenta powinien pojawić się, gdy 
pracownik socjalny widzi autentyczne zagrożenie dla dalszego 
funkcjonowania rodziny, a sam nie może poświęcić jej tyle czasu, ile 
potrzeba do przeprowadzenia zmian.   

• Pracownik socjalny ponosi odpowiedzialność etyczną i zawodową za 
właściwe sklasyfikowanie problemów rodziny i sformułowanie 
wniosku. 

 

 

 

 

 



Działania OPS na rzecz rodziny 

Niezależnie od metody pracy z rodziną (z asystentem czy bez) zadaniem 
pracownika socjalnego jest : 

 - Monitorowanie procesu poprawy funkcjonowania rodziny, w tym 
poprawy opieki nad dzieckiem. 

 - Wspieranie rodziny i asystenta w dążeniu do poprawy sytuacji 
dziecka w rodzinie, 

 - Poszukiwanie nowych form i metod wsparcia rodziny, dziecka, 
asystenta itp.. 

 



Obszary kompetencji pracownika socjalnego, 
asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej 

• Pracownik socjalny – diagnostyka, projektowanie i 
monitorowanie zmiany społecznej. 

• Asystent – wdrażanie zmiany społecznej   
z perspektywy rodziny biologicznej dziecka. 

• Koordynator pieczy zastępczej – wdrażanie zmiany 
społecznej z perspektywy dziecka pozostającego 
poza rodziną biologiczną.   

 



Role asystenta i pracownika socjalnego 
w systemie wspierania rodziny 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zadanie Prac. socjalny Asystent 

analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz 

przyczyn kryzysu w rodzinie; 

+++ + 

wzmocnienie roli i funkcji rodziny ++ ++ 

rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 

rodziny 

- ++++ 

podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny; 

+ +++ 

pomoc w integracji rodziny; ++ ++ 

przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej 

rodziny; 

+++ + 

dążenie do reintegracji rodziny +++ + 



PS i AR w procesie pracy z rodziną 

• PS w pracy socjalnej z rodziną 

1. Rozpoznaje problem rodziny, 

2. Analizuje sytuacji, 

3. Ocenia (wstępna i operacyjna), 

4. Opracowuje projekt działania, 

5. Monitoruje działania. 

6. Dokonuje oceny i wyciąga wnioski 
(ewaluacja)  

7. Kończy działania. 

8. Monitoruje sytuację rodziny 
usamodzielnionej w zależności do 
potrzeb. 

 

• AR w pracy socjalnej z rodziną 

1. Nie rozpoznaje problemu, ma tę informację od PS. 

2. Nie analizuje sytuacji w kontekście podjęcia pracy 
socjalnej-podejmuje tę pracę na skutek wniosku 
pracownika socjalnego. 

3. Nie ocenia sytuacji -dostaje ocenę od PS. 

4. Opracowuje plan pracy z rodziną. 

5. Realizuje plan pracy z rodziną, podczas wdrażania którego 
może dokonywać pogłębionej diagnozy problemów 
rodziny czym wzbogaca diagnozę pracownika socjalnego. 

6. Uczestniczy w procesie oceny efektów realizacji planu 
(ewaluacja) 

7. Uczestniczy w zakończeniu interwencji socjalnej razem z 
pracownikiem socjalnym. 

8. Monitoruje sytuację rodziny usamodzielnionej – stosownie 
do potrzeb. 

 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

  Zapoznanie z problemami rodziny. 
pracownik socjalny udostępnia asystentowi zgromadzoną przez siebie 

dokumentację rodziny (asystent ma prawo wglądu do akt rodziny w ops- art.16 
ust.1 u.w.r). 

Asystent tworzy na tej podstawie własną dokumentację dot. rodziny. 

pracownik socjalny informuje asystenta o swojej dotychczasowej pracy z 
rodziną, wskazując pozytywne i negatywne efekty pracy. 

Asystent na tej podstawie tworzy własną koncepcję pracy z rodziną. 

pracownik socjalny przekazuje asystentowi swoje sugestie i propozycje do 
pracy z rodziną. 

Asystent może je wykorzystać lub nie. 

 
 

 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

  Zapoznanie z problemami rodziny. 
asystent ma prawo zwrócić się do pracownika socjalnego o udzielenie 

informacji niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie (art.16, ust.3) 
 Pracownik socjalny jest obowiązany tych informacji udzielić. 

asystent ma prawo do wystąpienia do innych organów, organizacji lub 
instytucji w sprawach udzielenia informacji o problemach rodziny. Robi to 
jednak z zachowaniem drogi służbowej.  

 Zwierzchnik asystenta jest obowiązany  umożliwić wystąpienie jeśli 
uznaje jego zasadność. 

asystent informuje swojego zwierzchnika o ewentualnych problemach 
związanych z uzyskaniem informacji o rodzinie. 

 Zwierzchnik jest obowiązany podjąć działania prowadzące do 
wyeliminowania tych problemów. 

 
 
 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

 Wprowadzenie do rodziny. 

Pracownik socjalny informuje rodzinę o przydzieleniu asystenta i wskazuje 
wymiar czasu pracy asystenta. 

Pracownik socjalny informuje rodzinę o celu wprowadzenia asystenta, jego 
roli i zakresie działania.  

Pracownik socjalny przedstawia rodzinie osobę asystenta. 

Pracownik socjalny uprzedza rodzinę, że obecność asystenta nie zastępuje 
obecności pracownika socjalnego w procesie rozwiązywania problemów 
rodziny. 

 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

 Wprowadzenie do rodziny. 
Asystent przedstawia się rodzinie. 

Asystent poznaje wszystkich członków rodziny. 

Asystent uzgadnia  z rodziną:  

  -  zasady komunikowania się (w tym zwracania się do siebie 
nawzajem), 

  -  czas pobytu w rodzinie (pory dnia), jeżeli ten czas nie został 
określony przez kierownika jednostki 

  -  metody pracy z rodziną, 

  -  tryb pracy z rodziną ( towarzyszący, wspierający, nakazujący, 
nadzorujący, dyscyplinujący lub tryb z zastosowaniem sankcji). 

 

 

 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

 Opracowanie planu pracy z rodziną (zadanie asystenta - art. 15 ust.1 
pkt.1 i 2) 
Określa (definiuje ) wspólnie z rodziną jej problemy.  

Pomaga rodzinie zrozumieć przyczyny jej problemów. 

Wyjaśnia rodzinie skutki nierozwiązanych problemów. 

Pomaga rodzinie wyznaczyć cele i rezultaty działania. 

Pomaga rodzinie ułożyć hierarchię celów, wyznaczyć priorytety zmian. 

Pomaga rodzinie określić zadania do wykonania i dokonać podziału tych 
zadań pomiędzy członków rodziny. 

Pomaga ustalić terminy realizacji  działań. 

 

 

 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

 

 Konsultacja planu pracy z rodziną.  

Plan pracy  asystenta z rodziną musi być skonsultowany z pracownikiem 
socjalnym, który wnioskował o przydzielenie asystenta ( art.15 ust.1), 

Plan pracy z rodziną musi być  skoordynowany z planem pomocy dziecku 
umieszczonemu w pieczy zastępczej, jeśli asystent pracuje z rodziną, z której 
dzieci przebywają w pieczy zastępczej. 

 

 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

 

 Wdrażanie działań po stronie asystenta polega na: 

obserwowaniu pracy członków rodziny, 

akceptowaniu działań, (czynności), 

udzielaniu pochwały, 

wskazywaniu błędów, 

udzielaniu wskazówek jak te błędy naprawić, 

motywowaniu i zachęcaniu do podejmowania działań. 

 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

 

 Wdrażanie działań podobieństwa i różnice: 

Asystent rodziny w odróżnieniu od pracownika socjalnego nie zawiera 
kontraktu socjalnego, takie uprawnienia są przypisane tylko pracownikowi 
socjalnemu. 

Asystent nie ustala planu pomocy dla rodziny (w tym pomocy  finansowej ). 
Plan pracy z rodziną  to nie to samo co plan pomocy dla rodziny. 

Asystent nie ma możliwości stosowania wobec rodziny sankcji w postaci 
ograniczenia dostępu do świadczeń.  

 

 

 

 



Obszary współpracy pracownika socjalnego  
i asystenta rodziny 

 

 Ocena efektów wdrażanych działań. 

Jest wykonywana przez asystenta i członków rodziny. 

Musi być przeprowadzona w zaplanowanym terminie. 

Powinna pokazać zmianę i rezultaty wdrażanych rozwiązań. 

Stanowi podstawę do dalszych działań lub zakończenia interwencji socjalnej. 

Musi być udostępniona pracownikowi socjalnemu prowadzącemu sprawę 
rodziny w ops oraz osobie zatrudniającej asystenta (art.15 ust.1 pkt.15). 



Praca socjalna i asysta rodzinna – układ 
graficzny 

Praca socjalna 
Różne metody 

 

 

 

 

 
 

Asysta 

rodzinna 



Podobieństwa i różnice zawodów asystent   
i  pracownik socjalny 

Podobieństwo zawodów to działanie na rzecz tego samego klienta.  

Różnicą jest zakres  i metody działań: 

Zakres działania pracownika socjalnego jest bardziej strategiczny,  asystenta 
bardziej zindywidualizowany. 

Metody pracy z rodziną są zdecydowanie odmienne dla obydwu zawodów. 
Asystent może prowadzić pracę z rodziną metodą bezpośredniego kontaktu 
(każdego dnia) na co nie pozwala specyfika pracy pracownika socjalnego. 

Metody pracy asystenta rodziny polegają na zmniejszaniu deficytów i 
wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz modyfikacji zachowań członków 
rodziny, są zbliżone bardziej do terapii rodzinnej niż pracy socjalnej. 

 

 



Dziękuję za uwagę 

Anna Kłos 

metodyk pracy socjalnej 
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