
 

 

Zarządzenie Nr   9  /2016 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie z dnia 26 września 2016r. 

w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji w sprawie zasad postępowania pracownika 

socjalnego  w pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie. 

Na podstawie § 7 pkt 4 i 5  Statutu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie zarządzam co 

następuje: 

§1 

W celu ustalenia standardu pracy pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Dęblinie i podniesienia jakości pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej ustalam i wprowadzam w życie Instrukcję w sprawie zasad 

postępowania pracownika socjalnego z rodziną, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia  w sprawie 

zasad postępowania pracownika 

socjalnego w pracy z rodziną  

przeżywającą trudności                                       

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. 

Instrukcja w sprawie zasad postępowania pracownika socjalnego w pracy                                      

z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji                                   

opiekuńczo-wychowawczej. 

§ 1 

Dokumentacja sporządzana przez pracownika socjalnego: 

1. Wywiad środowiskowy 

2. Diagnoza socjalna 

3. Karta przyznanej pomocy  

§ 2 

1. Wszystkie dokumenty dotyczące rodziny winny znajdować się w jednej teczce. 

Diagnoza i karta przyznanej pomocy z bieżącego roku winny znajdować się na 

początku dokumentacji. 

2. Dokumentacja pracy w rodzinie winna być prowadzona na bieżąco- wywiady, 

protokoły, adnotacje, notatki itp. powinny być ułożone chronologicznie narastająco                     

( podanie, dokumenty, wywiad, decyzja). 

3. Diagnozę socjalną należy sporządzić nie późnie niż w ciągu 6 miesięcy od pierwszego 

wywiadu środowiskowego. 

4. Dokumentacja powinna być archiwizowana nie rzadziej niż co 2 lata 

§ 3 

W swojej pracy pracownik socjalny niesie profesjonalną pomoc rodzinie                                   

w kierunku wzmocnienia lub odzyskania jej zdolności prawidłowego realizowania funkcji 

rodziny zapewniających prawidłowy rozwój jej członków, w szczególności dzieci, oraz 

tworzenia sprzyjających ku temu warunków. 

§ 4 

1. Celem pracy z rodziną jest poprawa funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Cel ten jest realizowany poprzez: 

- wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, 

- wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności prowadzenia 

gospodarstwa domowego, 

- wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności 

funkcjonowania społecznego. 



 

§ 5 

Pracownik socjalny realizując pracę socjalną z rodziną  powinien kierować się zasadami 

pracy socjalnej, a w szczególności; 

1. Zasadą prawa do samostanowienia - opartą na uznaniu prawa klientów do wolności 

dokonywania wyborów i podejmowania decyzji ( z wyłączeniem sytuacji zagrożenia 

zdrowia i życia). W przypadku rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo 

czynności, decyzje podejmowane przez rodzinę powinny być nadzorowane, gdyż nie 

zawsze to co rodzicom wydaje się dobre dla dziecka jest dla niego bezpieczne. 

2.  Zasadą współodpowiedzialności za proces zmiany w rodzinie - zasada ta zobowiązuje 

do wzajemnego dotrzymywania zobowiązań (ustaleń)-zarówno przez pracownika 

socjalnego jak i poszczególnych członków rodziny. 

3. Zasadą dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienie w postępowaniu 

pomocowym korzyści poszczególnych członków rodziny, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na dobro jej najsłabszych członków.  

§ 6 

1. 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. 

2. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy 

sytuacji rodziny.  

3. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, 

pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem 

o jego przydzielenie dołączając do akt sprawy  sporządzoną diagnozę socjalną 

środowiska rodzinnego (zał. nr 1 do Instrukcji).   

4. W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko 

dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica 

wywiad środowiskowy i wnioskuje do kierownika o przydziela temu rodzicowi 

asystenta rodziny.  

§ 7 

Etapy pracy z rodziną: 

1. Diagnoza sytuacji rodziny, dotycząca w szczególności: 

a. Pełnienia ról rodzicielskich 

b. Komunikacji podstawowej w rodzinie 

c. Codziennego życia rodziny 

d. Rozwoju dzieci 



e. Rozwoju rodziców 

f. Rozwoju stosunków społecznych. 

2. Wyznaczenie celów pracy z rodziną. 

Priorytetem powinno być wyznaczenie celów związanych z ochroną dzieci                                  

i zapewnieniem im prawidłowego rozwoju. 

3. Opracowanie planu działania. 

W ramach planu działania pracownik socjalny dąży do zawarcia kontraktu socjalnego. 

4. Realizacja planu działania. 

W pracy z rodziną w szczególności z rodziną przejawiającą poważne dysfunkcje                       

w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik socjalny pozostaje                                 

w częstych kontaktach z rodziną oraz innymi specjalistami a w szczególności                           

z asystentem  rodziny i kuratorem.  W działaniach pracownik socjalny wykorzystuje 

bezpośrednie i pośrednie formy  pracy z rodziną  ( wyjaśnianie, wspieranie, 

informowanie, porada, działania wychowawcze, perswazja, dokumentowanie). 

5. Monitorowanie postępu w realizacji ustalonego planu i ewaluacja. 

a. Ewaluacji dokonuje się każdorazowo przeprowadzając kolejny wywiad 

środowiskowy w rodzinie. 

b. W rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny, dokonuje się wspólnie okresowej 

oceny sytuacji rodziny ( nie rzadziej niż co 6 m-cy). Ocena powinna zawierać 

wnioski dotyczące dalszych kierunków działań i ewentualnego włączenia innych 

partnerów do współpracy. 

6. Zakończenie działań – następuje wtedy gdy wszystkie lub większość przyjętych do 

realizacji celów zostały osiągnięte lub gdy nie można osiągnąć założonych celów,                      

a dalsze przebywanie dziecka w rodzinie zaraża jego życiu lub zdrowiu wnioskuje się 

do Sądu Rodzinnego o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

§ 8 

Podstawowymi narzędziami pracy pracownika socjalnego w pracy z rodziną jest: 

1. Wywiad środowiskowy służący rozpoznawaniu sytuacji związanej ze zgłoszonymi 

oczekiwaniami, problemami. Wywiad powinien dostarczyć dogłębnej wiedzy                             

o rodzinie z dzieckiem, jej kondycji psychofizycznej, kompetencjach 

wychowawczych, relacjach w rodzinie i  poza nią. Służy także wskazaniu osób                               

i instytucji znaczących dl rodziny. 

2. Diagnoza socjalna służy określeniu celów pracy socjalnej z rodziną. Przy ich 

określaniu należy uwzględnić: 

a. Możliwości ( zasoby, deficyty) i ograniczenia rodziny i poszczególnych jej 

członków. 

b. Ograniczenia czasowe. 

c. Stopień gotowości rodziny do zmiany. 



Diagnoza nie jest czymś ostatecznym, w miarę budowania prawidłowych relacji 

między  pracownikiem socjalnym i rodziną, opis sytuacji rodziny będzie pełniejszy, 

ulegać zmianie będzie również diagnoza. 

§ 9 

Pracownik socjalny dba o systematyczną realizację planu działania dla osiągnięcia 

założonej zmiany, pamiętając, że wybór  docelowych rozwiązań należy do rodziny. 

§ 10 

Pracownik socjalny w pracy z rodziną z dzieckiem, w szczególności rodziną 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

zobowiązany jest do systematycznej współpracy z asystentem rodziny, kuratorem, 

szkołą, przedszkolem, lekarzem, pielęgniarka itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 do Instrukcja w sprawie zasad 

postępowania pracownika socjalnego w pracy                      

z rodziną z dziećmi przeżywającą trudności               

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

 

nazwa rodziny 

DIAGNOZA  SOCJALNA ŚRODOWISKA                   

RODZINNEGO 

 

I.  Formalna struktura rodziny  

1.Stan  rodziny 

 (członkowie rodziny, ich wiek, charakter i długość związku) 

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II. Nieformalna struktura rodzin 

1.Relacje wewnątrz rodziny 
(konflikty, atmosfera domowa, trudności wychowawcze i wzajemne wsparcie członków rodzin, 

sposób spędzania wolnego czasu, tradycje rodzinne, obowiązki poszczególnych członków rodziny                   

w tym dzieci) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2.Poziom i sposób korzystania rodziny z zasobów środowiska 

( uczęszczanie dzieci do szkoły, na  zajęcia pozalekcyjne ,  wizyty u lekarzy, w poradniach, 

korzystanie  z ośrodków wsparcia } 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



3.Nieformalne kontakty ze środowiskiem 
( jakość kontaktów  sąsiedzkich, możliwość uzyskania pomocy środowiskowej, świadczenie pomocy 

środowiskowej) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

4.Układ stosunków między małżonkami ( partnerami) 
(równowaga sił, okazywanie miłości, szacunku,, ewentualna przemoc ) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 



5.Układ stosunków między  rodzicami i dziećmi i charakterystyka 

 oddziaływania wychowawczego w rodzinie 
( kto głównie sprawuje opiekę nad dziećmi, kto dla dzieci jest autorytetem, kto czym się zajmuje                       

w relacji z dziećmi, jakie metody wychowawcze, sposoby nagradzania i karania  stosowane                               

w rodzinie) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

6.Układ stosunków między dziećmi 
( wzajemne relacje, rywalizacja, gotowość niesienia sobie pomocy) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

IV. Przyczyny trudnej sytuacji rodzinnej 
1.Wg pracownika socjalnego 
( w punktach) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.Opinia samej rodziny na temat jej sytuacji 
(czy rodzina zmotywowana do zmiany, czy też nie,  czego potrzebuje, co może uzyskać  samodzielnie, 

a co z pomocą z  zewnątrz) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



3.Mocne strony rodziny 
( w punktach) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.Deficyty rodziny 
( w punktach) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



V. Propozycja oddziaływania na rodzinę w celu 

rozwiązania trudnej sytuacji życiowej 

1.Pomoc całej rodzinie 
( pomoc finansowa i praca socjalna ukierunkowana na rodzinę  jako całość) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


