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Polityka społeczna 

Polityka społeczna jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie

kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz warunków społecznych

mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego,

zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie ładu społecznego.



Polityka społeczna 

Składają się na nią ustrój państwa, szkolnictwo, ochrona zdrowia, opieka

społeczna, polityka rodzinna, ekologia, psychologia społeczna, jednym

słowem wszystkie dziedziny związane z człowiekiem. Określa ona pozostałe

kategorie polityki państwa. Obowiązek prowadzenia przez władze państwowe

polityki społecznej wynika z zapisów Konstytucji RP.



Polityka społeczna 

Sprowadza się do dwóch fundamentalnych zasad:

➢ subsydiarności,

➢ sprawiedliwości społecznej.



Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości.

Wspiera w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i 

umożliwia  życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, jej 

zadaniem także jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 

podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem.



Interwencja w kryzysie rodzinnym 

Interwencja kryzysowa, to kompleks zintegrowanych, interdyscyplinarnych

działań podejmowanych na rzecz osób, rodzin, a czasem całych grup 

będących w stanie kryzysu, których celem jest zapobieganie utracie lub 

przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, 

zdolności do działania i autonomii. 

Źródło: STANDARDY USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

http://ozrss.pl/wp-content/uploads/2015/04/Standardy-uslug-pomocy-spolecznej.pdf



Interwencja w kryzysie rodzinnym 

Ludzie znajdują się w stanie kryzysu, kiedy napotykają na przeszkody w 

osiąganiu ważnych celów życiowych – przeszkody, które w tym czasie wydają 

się nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania 

problemów. Powoduje to stan dezorganizacji i zamieszania, w którym 

podejmowane są liczne próby nieudanych rozwiązań (Caplan, 1961). 

Źródło: STANDARDY USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

http://ozrss.pl/wp-content/uploads/2015/04/Standardy-uslug-pomocy-spolecznej.pdf



Typowe sytuacje krytyczne, wymagające interwencji na rzecz rodziny 



Cel interwencji kryzysowej 

Celem głównym interwencji kryzysowej jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie utraconej 
– w wyniku zdarzenia krytycznego ‒ równowagi, zdolności do działania i autonomii. 

 Równowaga oznacza: stan umysłowej, emocjonalnej stabilności (w przypadku osób w 
kryzysie) lub stabilność funkcjonalna i przejrzystość oraz przewidywalność zachowania się 
struktury (w przypadku rodzin i większych grup doświadczonych kryzysem); 

 Zdolność do działania to stan, w którym człowiek może samodzielnie się zmieniać lub 
radzić sobie z nastrojami, uczuciami, potrzebami, warunkami i wpływami, grupa zaś 
(rodzina i większe grupy) – skutecznie realizować postawione sobie cele. To także 
elastyczność i zdolność adaptowania się do otaczającego świata fizycznego i 
społecznego (w każdej z opisywanych perspektyw); 

 Autonomia – poczucie odrębności, niezależności, kontrolowanie własnych granic 
(fizycznych, psychicznych i strukturalnych – w każdej z perspektyw). 

Źródło: STANDARDY USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

http://ozrss.pl/wp-content/uploads/2015/04/Standardy-uslug-pomocy-spolecznej.pdf



Budowanie systemu wsparcia dziecka i 

rodziny 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Nałożyła ona na wszystkie szczeble samorządów oraz administrację rządową zadania

w zakresie rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.



Ustawa została uchwalona 

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, 

|w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia 

ochrony przysługujących im praw i wolności,

dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,

w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności 

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla 

nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji organizacji 

pracujących z dziećmi i rodzica

(cyt. : z preambuły ustawy)



Budowanie systemu wsparcia dziecka 
i rodziny 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie 

rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.



Budowanie systemu wsparcia dziecka 
i rodziny 

System wsparcia rodziny reguluje kilka aktów prawnych, do których w szczególności należą:

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, 
poz. 887 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 
1493 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124); − Ustawa 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2009r. Nr 175, poz. 1362 – z późn. zm.)

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
(Dz. U. z 2010r. Nr 234 , poz. 1536 – ze zmianami),



Gminny system wsparcia dziecka 
i rodziny 

Do zadań gminy na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej należy:

Zgodnie z art. 8. 1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania

5) rodziny;

6) pomocy w integracji rodziny;

7) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

8) dążeniu do reintegracji rodziny.



Gminny system wsparcia dziecka 
i rodziny 

2.Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

a) pracy z rodziną;

b) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka

3. 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  „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. 



Gminny system wsparcia dziecka 
i rodziny 

4. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka 

poza rodziną.

Zgodnie z art. 11 rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze może zostać 

przydzielony rodzicom asystent rodziny.

Zgodnie z art. 18.  w  celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i 

wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

2) specjalistycznej; 

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 



Gminny system wsparcia dziecka i 
rodziny 

Zgodnie z art. 29. 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny 

wspierającej. 

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej 

trudności w: 

1) opiece i wychowaniu dziecka; 

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.



Powiatowy  system wsparcia dziecka i 
rodziny 

Do zadań powiatu na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy należy 

organizowanie systemu pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia dziecku 
opieki i wychowania przez rodziców, realizowane jest w formie: 

a. rodzinnej 

1) rodzina zastępcza: 

a) spokrewniona, 

b) niezawodowa, 

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna; 

2) rodzinny dom dziecka.



Powiatowy  system wsparcia dziecka i 
rodziny 

W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Do zadań powiatu na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy należy 

organizowanie systemu pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia dziecku 

opieki i wychowania przez rodziców, realizowane jest w formie: 

b. instytucjonalnej,



Powiatowy  system wsparcia dziecka i 
rodziny 

zgodnie z art. 33. piecza zastępcza zapewnia: 

1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie 

do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i 

wychowanie w środowisku zastępczym; 

2) przygotowanie dziecka do: 

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 

c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z 

rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz 

zdobywania umiejętności społecznych; 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb

bytowych,  zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, 



Powiatowy  system wsparcia dziecka i 
rodziny 

zgodnie z art. 33. piecza zastępcza zapewnia cd. : 

3. prowadzenie procesu usamodzielnienia dzieci opuszczających pieczę zastępcza,

4. kwalifikacja i szkolenie kandydatów sprawujących pieczę zastęp0czą.

5. powoływanie na wniosek rodzin zastępczych rodzin pomocowych.



Sytuacja rodzinna dziecka umieszczonego 

w pieczy zastępczej w kontekście jego 
powrotu do rodziny naturalnej

Główny celem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie 

każdemu dziecku stabilnego, trwałego rodzinnego środowiska wychowawczego. 

Rodzina zastępcza jest tu pojmowana jako instytucja wspierająca rodzinę naturalną,

a nie wartość sama w sobie. 



Organizując system pieczy zastępczej 

należy również pamiętać:
1. że rodzice biologiczni pomimo umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej nadal 

posiadają swoje prawa i obowiązki:

 dostępu do informacji dotyczącej pobytu dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 

zastępczej, o ile sąd nie postanowi inaczej,

 możliwości kontaktu z dzieckiem umieszczonym  w rodzinnej pieczy zastępczej, o ile 

sąd nie postanowi inaczej,

 uczestniczenia w ważnych decyzjach dotyczących dziecka o ile rodzic nie jest 

całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej)związanych np. z leczeniem, złożeniem 

wniosku o dowód osobisty, paszport, wyboru kolejnych etapów edukacji,

 alimentacji na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,

 ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (chyba, że rodzic 

zostanie z tej odpłatności zwolniony).



Organizując system pieczy zastępczej 

należy również pamiętać:

2. o znaczeniu utrzymywania więzi emocjonalnej rodzica z dzieckiem umieszczonym w 

pieczy zastępczej

Fundamentalną potrzebą w życiu dziecka jest potrzeba podtrzymania ciągłości relacji z

najważniejszymi mu osobami bliskimi (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ciocie). Z

wynikającego z tej potrzeby poczucia stałości, tożsamości, przynależności, świadomości

swojego pochodzenia, jak również emocji przezywanych przez dziecko w sytuacji

separacji i straty, wynika jego potrzeba utrzymania kontaktów ze swoimi bliskimi. Formy

pracy nad więzią mogą być bardzo rożne (przechowywanie pamiątek, fotografii,

pielęgnowanie wspomnień, prowadzenie rozmów, odwiedzanie ważnych miejsc,

zabieranie informacji, organizowanie spotkań itp.) i wymagają zaangażowania, dobrego

przygotowania i współpracy wielu osób i instytucji.



Organizując system pieczy zastępczej 

należy również pamiętać:

3. rzeczywistości psychologicznej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Dziecięce poczucie czasu koncentruje się na teraźniejszości i uniemożliwia zrozumienie 

pojęcia tymczasowości jego pobytu w rodzinie zastępczej  lub przewidywanej przyszłości. 

Stąd takie dziecko może przybierać skrajne bieguny zachowań:

 wycofanie z relacji i bunt – interpretowane jako zachowania aspołecznej,

 wycofanie z realizacji i zamkniecie w sowim świecie  - interpretowane jako bierność 

lub skłonność do fantazjowania.

Dziecko takie przeżywa:

 etap szoku i wypierania

 etap niedowierzania i targowania się

 etap złości



Organizując system pieczy zastępczej 

należy również pamiętać:

Dziecko takie przeżywa:

1. etap szoku i wypierania

2. etap niedowierzania i targowania się

3. etap złości

4. etap smutku

5. etap planowania, realizacji i opanowania poczucia straty. 

(Opracowano na podstawie: Mapa pomocy rodzinie w kontekście 

umieszczenia dziecka  w pieczy zastępczej, ROPS w Krakowie 2017).



Finansowanie realizacji zadań:

 środki własne gminy, powiatu,

 dotacje celowe,

 środki europejskie,

 powierzenie zadań w trybie zlecenia na mocy ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie z zaangażowaniem środków partnera niepublicznego,

 realizacja zadań na mocy umów  partnerskich o współpracy,

 zaangażowanie społeczności lokalnej,

 wsparcie sponsorów. 



Współpraca interdyscyplinarna 
i międzyresortowa 

Pracownicy wszystkich instytucji oraz organizacji działających na rzecz wspierania rodziny 

włączeni są w proces niesienia pomocy rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo –

wychowawcze. Współpracują na zasadzie partnerstwa, włączając w sposób 

komplementarny  swoje zakresy realizowanych usług tworząc spójny system pomocy. 



Współpraca powinna się odbywać w 

oparciu o zasadę:

SAMI MOŻEMY WSZYSTKO –

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!!



Do realizacji zadań na rzecz wspierania rodziny 

zaangażować należy następujące instytucje: 

 Urząd gminy/miasta

 Gminny zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 Policje, 

 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 szkoły i przedszkola,

 placówki wsparcia dziennego,

 placówki służby zdrowia, 

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 organizacje pozarządowe,

 Powiatowy Urząd Pracy,

 Sądy,

 Ośrodek Wspierania Rodziny,

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

 inne instytucje wsparcia rodziny. 



Wsparcie rodziny wymaga zaangażowania 

wielu zasobów instytucjonalnych, 

specjalistów oraz zastosowania  wielu 

metod i narzędzi pracy. 



Od separacyjnego modelu pomocy  społecznej

Do otwartej instytucji wsparcia społecznego



Powiatowe 
systemy wsparcia 

rodziny

Gminne 
systemy 

wsparcia 

rodziny

Społeczność

lokalna/rodzina



Funkcja asystenta rodziny:

Asystowanie

Termin „asystent” został wprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na 

osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. 

Asystentura to kompleksowe działanie polegające na towarzyszeniu z zachowaniem 

profesjonalnych relacji.



Funkcja asystenta rodziny:
Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję:

✓ wsparcia psychiczno – emocjonalnego,

✓ diagnostyczno – monitorującą,

✓ opiekuńczą, 

✓ doradczą, 

✓ mediacyjną,

✓ wychowawczą, 

✓ motywująco – aktywizującą, 

✓ koordynacji działań skierowanych na rodzinę. 



Zakres zadań asystenta rodziny 

obejmuje cztery obszary:

I. bezpośrednią pracę z rodzicami, 

II. bezpośrednią pracę z dziećmi, 

III. działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, 

IV. organizację własnego warsztatu pracy.



Asystent rodziny

➢ Realizuje wsparcie i pedagogizację z elementami terapii i pracy socjalnej w 

środowisku zamieszkania rodziny i w miejscu przez nią wskazanym. 

➢ Motywuje i dopinguje członków rodziny do podejmowania działań 

mających na celu poprawę ich sytuacji. 

➢ Monitoruje również postępy rodziny w realizacji wspólnie opracowanego 

planu pracy.



Zasady pracy asystenta rodziny:



Zadania asystenta rodziny:

➢ Asystent ma nie wyręczać, a jedynie aktywizować i motywować osobę lub

rodzinę do działania, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji, w jakiej się

znalazła.

➢ Poszukiwać zasoby rodziny, dawno niewykorzystywane kompetencje.

➢ Modelować lub trenować umiejętności, których rodzina nie posiada,

towarzyszyć w ich wykonywaniu do momentu osiągnięcia biegłości.



Zadania asystenta rodziny:

➢ Asystent rodziny nie jest opiekunem, lecz nosicielem zmiany. Przez pewien 

czas towarzyszy  i wspiera rodzinę z dziećmi, aby w przyszłości samodzielnie 

potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i 

wychowania potomstwa oraz stwarzała im optymalne warunki do 

prawidłowego rozwoju.  

I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2013. 



Zadania asystenta rodziny:
Zadania asystenta rodziny określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 
konsultacji z pracownikiem socjalnym;

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;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;



Zadania asystenta rodziny:
Zadania asystenta rodziny określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej:

11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 
psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14)prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17)sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18)współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi 
się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19)współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi 
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.



Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną.

Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny

prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w

realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym

zakończeniu pracy asystenta.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie

prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań,

jednak nie może przekraczać 15.

Średnio z jedną rodziną asystent pracuje 

2-3 godz. w tygodniu, 

10 – 11 godz. w miesiącu. 



Model asystentury rodzinnej w systemie 

pomocy społecznej  ma poziomie gminy

Rodzina

Asystent rodziny

Pracownik socjalny



Z refleksji Asystenta rodziny 

„...Niestety z praktyki wynika, że instytucje takie jak OPS ( pracownik socjalny) 

SĄD (kurator ) PCPR oraz Domy Dziecka często chcą odwrócić rolę asystenta 

rodziny. W swojej pracy „walczę” o zachowanie jej w takiej formie jak jest 

przedstawiona. Jest możliwym praca asystenta w roli do jakiej został 

zatrudniony, ale spotyka się to z niezrozumieniem, krytyką i brakiem wiedzy o 

zasadności takiej, a nie innej formy działania. Tym samym połowę sił tracę na 

trzymanie się działań przypisanych A.R w tym walki z instytucjami oraz 

tłumaczeniu charakteru swojej pracy. Przede wszystkim pracownicy socjalni, 

kuratorzy, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek 

opiekuńczo – wychowawczych oczekują od asystentów roli interwenta i 

kontrolującego rodzinę. Brak jest zrozumienia roli asystenta….”. 



Zadania koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w 

realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną 
zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w 
nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 
dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, 
reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 
pieczy zastępczej.



Zadania koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 

15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

Średnio z jedną rodziną koordynator pracuje 

2-3 godz. w tygodniu, 

10 – 11 godz. w miesiącu. 



Model koordynacji pieczy zastępczej w 

systemie pomocy społecznej  ma poziomie 
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