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Wstęp  

 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, Poz. 

887)        wprowadza  do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny.  

 Jest to nowe rozwiązanie i w założeniu ma ono pełnić inną rolę niż pracownik socjalny. 

Asystent ma  być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas pracy 

powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Jego rola polega na 

niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi,  w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Potrzeba jego zatrudnienia ustaje 

wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystent może zostać skierowany zarówno do rodzin 

biologicznych  jak i zastępczych-spokrewnionych. Rodzin pozostających pod opieka 

asystenta nie może być więcej niż 20.  

Niniejsze opracowanie zawiera szkicową analizę zadań asystenta oraz propozycję 

dokumentacji i niektórych narzędzi, które mamy nadzieję, okażą się przydatne dla osób 

podejmujących się  tej pracy. Ustawa zobowiązuje asystentów m.in. do sporządzania planów 

pracy, ocen  sytuacji rodziny oraz opinii na potrzeby sądu. Ich forma nie została określona, 

dlatego prezentujemy Państwu naszą ich wersję. Teczka Asystenta Rodziny, będąca 

integralną częścią niniejszego opracowania,   zawiera także propozycje innych  druków,  które 

mogą znaleźć  zastosowanie w trakcie realizacji zadań asystenta rodziny. Teczka stanowi 

jedynie propozycję i może a nawet powinna być modyfikowana i poszerzana o nowe 

rozwiązania tworzone przez jej użytkownika. 

W świetle cytowanej Ustawy, rola asystenta polega na całościowym wspieranie 

rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę 

stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie 

wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających 

się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego.  Nadrzędnym celem jego pracy jest  

pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia 

dzieci w opiece zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego 

poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej  jej wychowywanie dzieci. Jego praca powinna 

wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny– rodziców i dzieci, czemu 

http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,149/poz,887,ustawa-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej.html
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,149/poz,887,ustawa-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej.html
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będzie  sprzyjało indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. W sytuacji gdy dojdzie, 

mimo wszystko, do czasowego umieszczenia dzieci poza rodziną biologiczną, praca asystenta 

z rodziną musi być kontynuowana. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z 

rodziną w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub 

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w 

instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem.  

 

 

Rozdział I  

Zatrudnienie asystenta rodziny 

Stosunek pracy z asystentem rodziny nawiązywany jest przez kierownika jednostki 

organizacyjnej gminy, odpowiedzialnej za  pracę z rodziną lub podmiot, któremu gmina 

zleciła prowadzenie pracy z rodziną.  

Realizację obowiązków asystenta rodziny można powierzyć w systemie zadaniowego czasu 

pracy (stosownie do Kodeksu Pracy) albo w ramach umowy o świadczenie usług, do której 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika 

socjalnego. Ponadto asystent rodziny nie może być pracownikiem ośrodka pomocy społecznej 

w gminie, w której wykonuje pracę asystenta rodziny.      

 

 

Rozdział II 

Uprawnienia asystenta 

W związku z wykonywaniem zadań asystenta rodziny, ma on prawo do:  

- wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do 

prowadzenia pracy z rodziną, 
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- występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o 

udzielenie informacji (w tym informacji i dokumentów zawierających dane osobowe) 

niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie,  

- uzyskiwania od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych informacji o stanie 

zdrowia członków rodziny w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy rodzinie i w 

związku z wykonywaną pracą. 

Asystentowi rodziny, wykonującemu czynności w ramach swoich obowiązków, przysługuje 

ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych 

 Asystent rodziny ma prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i 

wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

  

 

Rozdział III 

Wymagania zawodowe wobec asystenta rodziny 

Asystentem rodziny może zostać osoba, która legitymuje się stosownym 

wykształceniem wynikającym z ustawy (minimum średnim) oraz doświadczeniem.  

Wymogi kwalifikacyjne dotyczą posiadania wykształcenia wyższego na kierunku 

pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenia 

wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub 

rodziną. Dodatkowo, koniecznym warunkiem zatrudnienia jest udokumentowany co najmniej 

roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.  

Od osób z wykształceniem średnim, oczekuje się odbycia szkolenia z zakresu pracy z 

dziećmi lub rodziną i udokumentowania co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub 

rodzinami. Szczegółowy zakres programowy szkoleń na stanowisku asystenta rodziny w 

zakresie pracy z rodziną zostanie określony w akcie wykonawczym do ustawy.  

Ponadto, asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich 

kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w 

szkoleniach oraz samokształcenie. 

http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/500729,ochrona_prawna_funkcjonariusza_publicznego_nowe_przepisy.html
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Asystentem rodziny może zostać osoba nie karana, której władza rodzicielska nigdy 

nie była i nie jest  w żaden sposób, zawieszona, ograniczona lub odebrana. 

Ponadto przy obsadzaniu stanowiska przez osoby, na które został nałożony obowiązek 

alimentacyjny,  rozpatrywane winno być wypełnianie tego obowiązku .  

Rozdział IV  

Zadania asystenta  

 

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik 

socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z 

późn. zm. 
4)

 ).  

`Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w 

zakresie wypełniania przez rodzinę funkcji opiekuńczo – wychowawczej wobec małoletnich 

dzieci, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu 

asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Potrzeba zatrudnienia asystenta 

ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego 

sprawowania opieki Do poszczególnych rodzin kierowani powinni być  asystenci, posiadający 

szczególne kwalifikacje, dostosowane do potrzeb danej rodziny czy problemu jaki mają do 

rozwiązania. Np. do rodziny borykającej się z problemem alkoholizmu powinien trafić 

asystent posiadający szczególne doświadczenie i kwalifikacje w dziedzinie przeciwdziałania 

uzależnieniom, natomiast do rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko – asystent 

mający odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu 

wskazanym przez rodzinę.  

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 

2) terapii i mediacji; 

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej/?on=2012-01-01
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej/?on=01.01.2012#ftn4
http://samorzad.infor.pl/wiadomosci/artykuly/485848,rodzinny_wywiad_srodowiskowy_nowe_wzory_kwestionariusza_i_dokumentow.html
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W pracy z rodziną bardzo ważne jest wsparcie środowiska lokalnego. Asystent może 

pomagać rodzinie poprzez zorganizowanie i integrowanie działań : 

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;  

2) placówek wsparcia dziennego; 

3) rodzin wspierających. 

Rodzina wspierająca to  nowe rozwiązanie wprowadzone przez cytowaną Ustawę.  

Jest to rodzina, posiadająca odpowiednie predyspozycje osobowościowe, znajdująca się w 

bezpośrednim otoczeniu dziecka i gotowa objąć pomocą w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych inną rodzinę, przeżywającą trudności. Po przejściu szkolenia, pod opieką 

asystenta rodzinnego, współpracuje ona  z rodziną potrzebującą pomocy i jej dziećmi.  W 

zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji rodziny możliwe jest powierzenie jej 

opieki nad dzieckiem na krótki okres (kilka dni lub nawet kilka godzin w ciągu dnia).Ponadto 

rodzina wspierająca może pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych, w tym roli rodziców. 

Współpraca ta odbywa się za zgodą rodziny i w oparciu o plan pracy.  

W zależności od zakresu udzielanej pomocy rodzina ta może otrzymywać zwrot 

poniesionych kosztów. Określenie form współpracy gminy z rodziną wspierającą, dobór 

rodzin, szkolenie,  zakres pełnionych przez nie obowiązków należy do kompetencji 

samorządu gminy. Zadanie ustanawiania rodziny, zawierania i rozwiązywania z nią umów 

określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie Ustawa 

powierza wójtowi, który może upoważnić także do tego kierownika ośrodka pomocy 

społecznej.  

 

Praca z rodziną 

 

Na pracę z rodziną składa się ocena sytuacji rodziny, planowanie i realizacja zadań 

mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w obszarze ekonomiczno-socjalnym, 

opiekuńczo-wychowawczym i społecznym. 

 

Ocena sytuacji rodziny  
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Asystent rodziny wielokrotnie ocenia sytuację rodziny, oraz efekty osiągane w pracy z  

podopiecznymi.  

Wstępnej oceny sytuacji dokonuje pracownik socjalny przeprowadzający wywiad. Do 

asystenta należeć będzie wnikliwsza ocena sytuacji, uwzględniająca zasoby rodziny, a więc 

mocne strony wszystkich jej członków, oraz  potrzeby, czyli problemy i ewentualnie ich 

przyczyny.   

W bardziej skomplikowanych sytuacjach, asystent powinien zwrócić się o pomoc w 

diagnozie do  specjalistów:  np.  lekarzy, prawników, psychologów, którzy sformułują także 

zalecenia wynikające z rozpoznania sytuacji.  

Następnie, nie rzadziej niż co pół roku asystent  jest zobowiązany do  dokonywania 

okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w 

art. 17 ust.1; 

     Ocena ta będzie także przedmiotem zainteresowania sądu, na wniosek którego asystent ma 

obowiązek sporządzać opinie o rodzinie i jej członkach.  Rodziny zagrożone kryzysem powinny być 

stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników 

medycznych i inne instytucje, które kontaktują się z rodziną, w tym także – w razie potrzeby 

– przez policję i kuratorów sądowych. Każda z tych instytucji powinna informować asystenta 

rodzinnego w ośrodku pomocy społecznej o ujawnionych zagrożeniach rodziny.  

     W sytuacji, gdy w opinii asystenta bezpieczeństwo dzieci i rodziny jest zagrożone ma 

on  za zadanie podjąć działania interwencyjne i zaradcze.   

 

Analiza sytuacji rodziny  

Przedmiotem analizy sytuacji rodziny przez  asystenta będzie funkcjonowanie rodziny w 

obszarze ekonomiczno-socjalnym, opiekuńczo-wychowawczym oraz społecznym. 

Na sferę ekonomiczno-socjalną rodziny składają się: 

 mieszkanie: status (ewentualne zadłużenia), warunki, media, czystość, stan 

wyposażenia budżet domowy: sposób zarabiania ( rodzaj zatrudnienia, wykonywane 

zawody) otrzymywane świadczenia, uprawnienia do otrzymywania świadczeń,  

sposób gospodarowania środkami, oszczędzania;  

 żywienie: sposoby pozyskiwania żywności, robienie zakupów, warunki do 

przechowywania żywności i  przygotowywania posiłków, umiejętności w tym 

zakresie 
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 zdrowie higiena: warunki higieniczne, nawyki higieniczne ,  problemy zdrowotne ,(np 

niepełnosprawność)  , sposoby radzenia sobie z nimi  

 dokumentacja domowa: posiadane dokumenty,  sposób gromadzenia i 

przechowywania dokumentów , rachunków, gwarancji i instrukcji  

Analiza stylu życia rodziny obejmuje:  

 strukturę rodziny, podział obowiązków,  plan dnia, sposób spędzania czasu wolnego 

 zwyczaje rodziny, komunikacja w rodzinie, ewentualne konflikty, uzależnienia i inne 

zachowania destrukcyjne dorosłych   

 sposób sprawowania opieki nad dziećmi oraz funkcjonowanie dzieci: obowiązujące 

zasady i  metody wychowawcze, udział dzieci w obowiązkach domowych,  czas 

poświęcany dzieciom, rodzaj aktywności podejmowanej wspólnie z dziećmi,  

 sytuacja szkolna, problemy edukacyjne dzieci  i sposoby radzenia sobie z nimi,  

 problemy wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi.   

Funkcjonowanie społeczne rodziny i jej członków  dotyczy: pełnionych ról i więzi 

społecznych członków rodziny, znajomości bliższej i dalszej rodziny, adresów, jakości i 

częstotliwości kontaktów z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi, udziału w innych grupach 

społecznych. 

 

Planowanie pracy 

Art. 15.1. zobowiązuje asystenta do planowania pracy z rodziną w brzmieniu: 

Art. 15.1.1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1; 

Art. 15.1.2) Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

Pracę z rodziną asystent prowadzi w oparciu o plan pracy z rodziną.  

Najważniejszą zasadą , na której powinien opierać się proces planowania pracy z 

rodziną jest dobrowolność, co pociąga za sobą konieczność wyrażenie przez rodzinę zgody na 

współpracę w procesie dokonywania zmian, jak i czynny udział rodziny w podejmowanych 

działaniach.  Asystent rodziny powinien  informować  członków rodziny wymagających 
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wsparcia o celu pomocy, planowanym jej zakresie i spodziewanych efektach, a także o 

koniecznym udziale osoby w przezwyciężaniu jej trudnej sytuacji rodzinnej.  

  Brak zgody rodziny na współpracę z asystentem  skutkuje przejściem do  realizowania 

procedury umieszczenia dziecka w opiece zastępczej.  

 

Bezwzględnym warunkiem uzyskania zgody jest przywrócenie zaufania i 

wiarygodności instytucji, która często jest przez rodziny traktowana niechętnie.  Ważne jest 

by postawa asystenta, na tym etapie,  była taktowna, otwarta, a zarazem aktywna i energiczna.  

Rodzina musi mieć zapewnioną pełną dyskrecję i poufność. (Zasadzie tej nie podlegają 

sytuacje, w których doszło do: ostrych zaniedbań małych dzieci, ostrej przemocy fizycznej 

wobec dzieci oraz wciągania ich w seks, przestępczość i uzależnienia). W budowaniu dobrego 

kontaktu z rodziną ważna jest umiejętność słuchania i okazywanie zrozumienia.  Ocenianie, 

pouczanie, czy moralizowanie na pewno temu nie służą.  

 

Pomagający musi pokazać rodzinie, że potrafi dać konkretną pomoc –  początkowo 

dotyczącą podstawowych problemów socjalnych.  Jego postawa musi dawać rodzinie 

poczucie akceptacji i przekonanie, że będzie ich adwokatem, że jego pomoc będzie użyteczna 

i odczuwalna. Kłopoty rodzin często biorą się z utrwalonej postawy wyuczonej bezradności, 

która uniemożliwia na początku partnerstwo, jednak  włączenie od samego początku 

członków rodziny do decydowania w swoich sprawach ma zasadnicze znaczenie. Po pierwsze, 

w ten  sposób,  asystent okazuje szacunek dla członków rodziny, której pomaga, a ponadto 

wzmacnia u jej członków poczucie wartości, sprawczości, motywacji do działania a także 

integruje ich, wzmacnia pozytywną więź. Podejście to, jest ponadto zgodne z zasadą 

pomocniczości, która jest fundamentem pracy socjalnej. Przywracając rodzinie wiarę we 

własne możliwości  tworzy się fundament pod  odbudowywanie umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania własnych problemów. Udział członków rodziny w działaniach na rzecz 

poprawy swojej sytuacji jest też okazją  do uczenia się na błędach,  wzmocnienia wytrwałości 

w pracy, oraz odpowiedzialności za swoje życie i osób z rodziny.  

 

Nadrzędnym  celem pracy asystenta z rodziną jest niedopuszczenie do oderwania 

dzieci od środowiska rodziny biologicznej, rozerwania więzi z rodzicami. Pozostałe cele  

będą  wynikały z oceny sytuacji rodzinnej.  
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Efektem realizacji planu powinna być integracja rodziny, wzmocnienie więzi 

uczuciowych między jej członkami, zintegrowanie rodziny z otoczeniem społecznym, 

odbudowanie jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz  zneutralizowanie patogennego 

wpływu na dzieci. 

 

 

Zasady tworzenia planu  

Przedmiotem planowania są: cele (końcowe i pośrednie, pożądane stany rzeczy),  

metody realizacji tych celów, niezbędne zasoby (osobowe, rzeczowe, finansowe, 

informacyjne), a także sposoby ich pozyskania, działania (operacje, czynności), czas i miejsce 

ich wykonywania. 

Z uwagi na interwencyjny charakter asysty rodzinnej, w  planie przede wszystkim należy 

uwzględnić zadania bieżące oraz krótkoterminowe, możliwe do zrealizowania w ciągu kilku 

miesięcy. Jednak ze względu na fakt, że w rodzinach dysfunkcyjnych na ogół żyje się z dnia 

na dzień, bez planowania,  należałoby pobudzić członków rodziny do zmiany tego podejścia  i 

nauczyć ją także planowania  celów, których realizacja wymaga dłuższych okresów (rok i 

dłużej).  

Cechy dobrego planu: 

a. realność planu – aby plan był prawdopodobny do zrealizowania, należy dobrze 

rozpoznać warunki w jakich działa rodzina i uzyskać pewność, że posiadane 

środki wystarczą do jego realizacji 

b. wewnętrzna zgodność, spójność planu –  wyznaczone cele nie powinny być ze 

sobą ani sprzeczne ani wykluczające się wzajemnie 

c. operatywność – zrozumiałość planu, jego przejrzystość i ścisłość, dzięki której 

nadaje się on do wprowadzenia w życie zgodnie z przewidywanym 

wykorzystaniem środków oraz kierunkiem działania 

d. elastyczność, która pozwala na realizację zamierzeń nawet w zmienionych 

warunkach, z uwzględnieniem zawartych w nim różnych wariantów 

ewentualnych rozwiązań 

e. terminowość – określenie czasu wykonania zarówno celu pośredniego, jak i 

celu głównego 
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f. kompletność – branie pod uwagę wszystkich koniecznych i niezbędnych 

działań, które prowadzą do realizacji celu 

g. perspektywiczność – umiejętność wybiegania w przyszłość połączona z 

uwzględnieniem różnic pomiędzy planami krótkookresowymi z 

długookresowymi, tak aby nie były one ze sobą sprzeczne 

h. konkretność – określenie w sposób jak najbardziej ścisły, dokładny i konkretny 

celów, jakie maja zostać osiągnięte. 

 

W metodyce pracy z rodziną na tym etapie można zastosować Podejście Zorientowane 

na Rozwiązanie (Solution – Focused Approach, SFA). Polega ono na rozwijaniu motywacji i 

procesie zmiany u klienta poprzez wzmacnianie jego skutecznych działań, prowadzących w 

kierunku oczekiwanych celów. Precyzyjne określanie faktycznego celu i możliwych 

sposobów jego osiągnięcia jest podstawową strategią stosowaną w SFA i stanowi ważny krok 

w kierunku rozwiązania problemu. Wydobycie i uświadomienie sobie pozytywnych 

(skutecznych) działań spośród całego obszaru sytuacji trudnej i problemowej stanowi dla 

klienta zmianę sposobu patrzenia i w ten sposób skutecznie motywuje go do podejmowania 

wysiłków w kierunku osiągnięcia obranych celów. 

 

Realizacja planu pracy z rodziną  

 

Obszar ekonomiczno – socjalny  

W tym zakresie Ustawa nakłada na asystenta następujące obowiązki: 

Art. 15.1.3) Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego  

Art.. 15.1.4) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych. 

Art. 15.1.8) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

Art. 15.1.9) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej; 

 

Jest rzeczą oczywistą, że bez zaspokojenia elementarnych  potrzeb socjalnych 

(mieszkanie = bezpieczeństwo, jedzenie = podstawowa potrzeba fizjologiczna, warunek 
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przetrwania) nie da się wprowadzić żadnej zmiany w funkcjonowaniu rodziny.  Jednocześnie 

należy pamiętać, że poprzestanie na pomocy socjalnej, tak naprawdę nie rozwiązuje istoty 

problemów rodziny, które wynikają z zaburzeń w sferze psycho – społecznej.  

 

Rodziny, do których trafi asystent, dotyka zazwyczaj jednocześnie wiele problemów, 

w tym problemy socjalne.  Często zajmuje ona zbyt małe, jak na swoje potrzeby, mieszkanie, 

które przy tym jest zadłużone, a ponad to wymagające gruntownego remontu. Nierzadko 

realną groźbą jest eksmisja. Zdarza się, że z powodu zadłużenia, rodzina nie może korzystać z 

mediów lub korzysta z nich nielegalnie. Dysponuje niewystarczającymi środkami na zakup 

żywności, a czasem po prostu głoduje. Brakuje podstawowego wyposażenia, ubrań, środków 

higieny, zabawek i przyborów szkolnych. Zdarza się, że nie wykupuje się koniecznych leków.  

Trudną  sytuację pogłębia fakt, że  nierzadko wieloletnie i nieefektywne borykanie się z tymi 

problemami spowodowało utrwalenie przekonania o niemożności zmiany sytuacji. Jednak  

oferta pomocy w zakresie problemów socjalnych może stanowić dobry punkt wyjścia do 

nawiązania dobrego kontaktu z rodziną i raczej nie powinna spotykać się z oporem czy 

odmową.  

 

Finansowe problemy rodziny mają swoje źródło w braku zatrudnienia, często 

wynikającego z niskich kwalifikacji zawodowych. Rolą asystenta będzie więc nie tylko 

pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy, ale tam gdzie to możliwe, motywowanie do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

 

Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, obejmuje także 

codzienne funkcjonowanie gospodarstwa domowego, a więc zarówno gospodarowanie 

budżetem, jak i przygotowywanie posiłków, pranie, sprzątanie, podział obowiązków etc. 

Realizując to zadanie nie można poprzestać na konsultacji i poradnictwie. Pamiętając o znanej 

maksymie, że słowa uczą, ale przykłady pociągają, trzeba zakasać rękawy i razem z 

członkami rodziny, której zadanie dotyczy, wziąć się do mycia, szorowania, przewijania 

dzieci, porządków w szafach,  prania, wykonywania prac remontowych,  itd. w zależności od 

umiejętności, którą chcemy z rodziną trenować.  
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Asystent rodziny, może skorzystać w tym zakresie z pomocy rodziny wspierającej, 

która zechce zaangażować się w pomoc we wprowadzaniu i podtrzymywaniu zmian w 

funkcjonowaniu rodziny 

 

Propozycje działań do podjęcia w celu rozwijania umiejętności prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego.  

1. Założenie organizera porządkującego dokumentację: 

 gospodarstwa domowego (umowy, rachunki, instrukcje, gwarancje) 

 i rodziny (akty, świadectwa, dowody osobiste,  umowy o pracę, dokumentacja podatkowa, 

ZUS, pamiątki rodzinne w formie dokumentów)  

2. Wspólne dokonanie zakupów środków piorących, wyjaśnienie kryteriów wyboru środków 

(cena, przeznaczenie). Przeprowadzenie instruktażowego prania odzieży: przygotowanie 

odzieży do prania, analiza informacji na metkach, segregowanie, wybór środka piorącego, 

rozwieszenie upranej odzieży. Przygotowanie „ściągi” na temat sposobów usuwania plam.  

3. Zorganizowanie systemu  przechowywania żywności. Uświadomienie konieczności 

sprawdzania dat przydatności do spożycia.  Instruktaż mycia lodówki.   

4. Sporządzenie i wdrożenie rozkładu stałych czynności utrzymujących porządek w 

mieszkaniu. (z podziałem na czynności codzienne, podejmowane raz w tygodniu, raz w 

miesiącu, co pół roku). 

5. Nauka segregacji odpadów; zorganizowanie domowego systemu usuwania odpadów. 

6. Sporządzenie  podstawowego zestawu środków żywnościowych, pomoc w wyborze 

najbardziej ekonomicznych i zdrowych produktów.  

7. Nauka przygotowywania zdrowych i niedrogich  posiłków, założenie zeszytu z 

wypróbowanymi przepisami. 

8.Zaplanowanie i wdrożenie zwyczaju świętowania rodzinnego (np. imienin) 

9. Instruktaż mycia okien.    
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Obszar opiekuńczo – wychowawczy 

Ustawa w zakresie wspomagania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej zobowiązuje asystenta do: 

Art. 15.1.5 Udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

Art. 15.1.6 Udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z 

dziećmi; 

Art. 15.1.10) Motywowania do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na 

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 

Art.15.1.11) Udzielania wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; 

Art. 15.1.13) Prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców. 

 

Główną przesłanką skierowania do rodziny asystenta  jest niewłaściwy sposób 

realizowania przez  nią jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W zdrowej, dobrze 

działającej rodzinie, związek między rodzicami oparty jest na  intymności, bliskości, 

szacunku, przyjaźni i konsekwencji w realizacji zadań. 

W takiej rodzinie każdy jest podmiotem, akceptowanym przez innych i realizującym siebie.   

Źródłem destrukcji rodziny mogą być: uzależnienia i natręctwa, przemoc emocjonalna, 

fizyczna, molestowanie seksualne, wyuczona bezradność oraz choroba przewlekła.  

Członkowie rodzin, w  których występują tego rodzaju problemy pojawiają się zaburzenia 

zachowania, wynikające z konieczności uruchamiania mechanizmów obronnych, 

pozwalających przetrwać. Problemy wychowawcze z dziećmi pojawiają się jako objaw i 

skutek tych zjawisk.  Ustawa zobowiązuje asystenta do udzielenie rodzinie pomocy w 

rozwiązywaniu problemów psychologicznych i wychowawczych. Przewiduje ona udzielanie 

pomocy zarówno dzieciom jaki rodzicom. Spośród różnych możliwości pomocy dzieciom 

Ustawa wskazuje zajęcia dziećmi charakterze psychoedukacyjnym. M.in. mają one na celu:  

 rozszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych,  

 rozwijanie mocnych stron uczestników,  

 zwiększenie motywacji do nauki,  

 radzenie sobie w sytuacjach trudnych,  

 zapobieganie uzależnieniom i agresji, 

 rozwijanie mocnych stron uczestników,  

 zwiększenie motywacji do nauki,  
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  radzenie sobie w sytuacjach trudnych,  

 zapobieganie uzależnieniom i agresji.  

Zajęć takich należy szukać w placówce wsparcia dziennego, a także w Poradniach 

Psychologiczno – Pedagogicznych oraz w szkołach, fundacjach, stowarzyszeniach etc. 

W celu kształtowania prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, Ustawa zobowiązuje asystenta do  udzielania rodzicom indywidualnych  

konsultacji wychowawczych oraz motywowania  ich do udziału w zajęciach grupowych dla 

rodziców. Bardzo ważna przy realizacji tych zadań jest partnerska a nie pouczająco – 

urzędnicza postawa asystenta. Nie nakazuje członkom rodziny  „jedynie słusznych” 

rozwiązań stojąc z boku, lecz przedstawiając je – czynnie w nich uczestniczy/asystuje. Swoją 

postawą daje dobry przykład, w myśl powiedzenia: „słowa uczą, czyny pociągają.” 

 

Obszar społeczny  

Wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

Rodzina dysfunkcyjna żyje na marginesie. Często ze względu na tajemnicę, którą 

chronią, wstyd i poczucie bycia gorszym, izoluje się. Nierzadko jest skłócona z najbliższą 

rodzina, sąsiedztwem. Skupiona na  tym co decyduje o przetrwaniu, rezygnuje z zaspokajania 

potrzeb wyższego rzędu, nie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, nie rozwija 

zainteresowań, nie uczestniczy w kulturze. Zadaniem asystenta jest pomóc rodzinie w 

rozwinięciu jej społecznej aktywności, reintegracji ze środowiskiem, dalszą rodziną. Rodzina 

będąca elementem sieci społecznych kontaktów,  w sytuacji kryzysowej będzie potrafiła 

poszukać dla siebie wsparcia lub  zaoferować je innej rodzinie.  

  

Współpraca z innymi podmiotami na rzecz dziecka i rodziny 

Ustawa nakłada na asystenta zadanie współpracy z innymi podmiotami na rzecz 

dziecka i rodziny. W pracy z rodziną ważna jest bowiem  koordynacja działań wszystkich 

instytucji i służb powołanych do wspierania rodziny,  których pomoc asystent rodziny  uzna 

za niezbędną przy wykonywaniu swoich zadań. W szczególności asystent powinien 

podejmować : 
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Art. 15.1 18) Współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w 

działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

Art. 15.1.19) Współpracę z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których 

mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, 

poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za 

niezbędną 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą służby zainteresowane rozwiązaniem 

problemu danej rodziny w szczególności: asystent rodziny, przedstawiciel instytucji 

oświatowych (pedagog szkolny, przedszkolny), pracownik socjalny, przedstawiciel policji, 

kurator sądowy,  oraz inne osoby w zależności od rodzaju problemów oraz kompetencji i 

możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji. Zespół wraz z asystentem 

diagnozuje trudności występujące w rodzinie oraz dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny.  

Rozwiązując problemy danej rodziny asystent  powinien korzystać ofert działających 

na jego terenie  jednostek administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych 

oraz innych podmiotów i osób specjalizujących  się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

 

 W celu zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin asystent  jest  powołany do 

przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i 

wniosków.   
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Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną 

Teczka Asystenta Rodziny 

Zawiera propozycje wzorów dokumentów, przydatnych w codziennej pracy asystenta. 

Dokumenty mają usystematyzować i ułatwić dostęp do operacyjnej wiedzy o poszczególnych 

rodzinach i działaniach podejmowanych na ich rzecz. W związku z tym, że ustawa nie 

narzuca szaty graficznej dokumentów, zachęcamy wszystkich asystentów do modyfikowania 

przedstawionych przez nas propozycji oraz tworzenia własnych.  

1. TAR 001 uzyskanie zgody na podjęcie pracy z rodziną 

2. TAR 002 notatka służbowa 

3. TAR 003 dziennik wizyt w środowisku 

4. TAR 004 rejestr indywidualnych konsultacji wychowawczych 

5. TAR 005 karta indywidualnych konsultacji wychowawczych 

6. TAR 006 rejestr wydanych opinii na potrzeby innych instytucji 

7. TAR 007 opinie wydane przez asystenta o rodzinie na potrzeby innych instytucji 

8. TAR 008 prośba o udzielenie informacji lub udostępnienie dokumentów 

9. TAR 009 karta informacyjna dotycząca rodziny 

10. TAR 010 plan pracy z rodziną - analiza sytuacji rodziny 

11. TAR 011 plan pracy z rodziną - analiza wyposażenia rodziny 

12. TAR 012 plan pracy z rodziną - sytuacja zdrowotna członków rodziny 

13. TAR 013 plan pracy z rodziną - sytuacja szkolna dziecka 

14. TAR 014 plan pracy z rodziną - sytuacja wychowawcza dziecka 

15. TAR 015 plan pracy z rodziną -  zakres realizowanych działań mających na celu 

     przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych 

16. TAR 016 zwołanie spotkania z przedstawicielami innych instytucji 

17. TAR 017 prośba o przyjęcie dziecka do placówki wsparcia dziennego 

18. TAR 018 prośba o ustanowienie rodziny wspierającej 

19. TAR 019 harmonogram wizyt 

20. TAR 020 wniosek pracownika socjalnego do kierownika OPS-u o ustanowienie     

    asystenta rodziny. 

21. Wzór umowy zlecenia dla asystenta rodziny 
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Zakończenie  

Dekalog asystenta rodziny 

W Gazecie Wyborczej, prowadzącej społeczną kampanie  Dzieciaki Do Domu  można 

zapoznać się z Dekalogiem, ułożonym przez rodziny zastępcze.  

(patrz :(http://wyborcza.pl/1,76842,4204914.html#ixzz1a37KuzwL)  

Dekalog ten  stał się inspiracją do przedstawienia poniżej wersji dla asystenta rodziny. 

Zawiera on 10 zasad, których przestrzeganie, w naszej opinii,  przyniesie satysfakcję zarówno 

rodzinom, jak i asystentom podejmującym się bardzo trudnej roli pomagania im w 

wywiązywaniu się ze swoich funkcji.  

1. Uważam, że rodzina jest najlepszym  miejscem właściwego rozwoju dziecka. 

2. Każdego traktuję jako podmiot, istotę odrębną i indywidualną. 

3. W kontaktach z dziećmi i rodzinami nie kieruję się nigdy stereotypami ani 

uprzedzeniami. 

4. Podejmując wszystkie decyzje, kieruję się dobrem dziecka. 

5. Zanim podejmę decyzję, pytam o zdanie rodzinę i dziecko. 

6. Wyznaję zasadę, że tylko współpraca i własny przykład oraz zaangażowanie dają 

dobre wyniki.  

7. Uważam, że wszyscy mamy prawo do błędu, nie popełnia ich tylko ten, który nic nie 

robi. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale głupotą - tkwić w błędzie. 

8. Stale rozwijam swoje kompetencje i  dbam o siebie. 

9. Szukam wsparcia, przeciwdziałam wypaleniu zawodowemu. 

10. Nie wyręczam moich podopiecznych. 

http://wyborcza.pl/1,76842,4204914.html#ixzz1a37KuzwL

